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Choroby oczu – zaburzenia siatkówki powodujące niezdolność do pracy 

 na podstawie badań statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Ewa Karczewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Choroby oczu dotykają coraz więcej osób. Często rozwijają się powoli, a pacjenci 

lekceważą błahe z pozoru problemy ze wzrokiem.  

Nawet błahe problemy ze wzrokiem mogą zwiastować schorzenia układu krążenia, cukrzycę 

czy miażdżycę albo choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa bądź różne 

zwyrodnienia. 

Prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych badania z zakresu szeroko 

rozumianej niezdolności do pracy, tj. zarówno krótkotrwałej (absencji chorobowej) jak też 

długotrwałej, umożliwiają analizę przyczyn chorobowych z dokładnością do jednostki 

chorobowej zdefiniowanej zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych rewizja Dziesiąta (ICD-10).  

Podstawę tych analiz stanowią orzeczenia lekarskie wydawane przez lekarzy 

orzeczników Zakładu i druki zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA). Są to badania pełne. 

Tak też, badania statystyczne pozwalają przeanalizować przypadki ubezpieczonych, u 

których zdiagnozowano inne zaburzenia siatkówki (H35) oraz zaburzenia siatkówki w 

chorobach klasyfikowanych gdzie indziej (H36). 

Podkreślić przy tym należy, że dane statystyczne, którymi dysponuje Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych dotyczą przypadków osób ubezpieczonych (m.in. prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także populacji emerytów pozostających w 

zatrudnieniu), którzy wystąpili o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w związku z 

określonymi schorzeniami. Nie obejmują rolników indywidualnych i członków ich rodzin. 

 

W 2016 r. wydatki ponoszone ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z budżetu 

państwa oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością 

do pracy w obszarze realizowanym przez ZUS wyniosły 35 081,5 mln zł. 

W strukturze wydatków ogółem na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wydatki w 

związku z chorobami oka i przydatków oka (H00 – H59) w 2016 r. stanowiły 2,1% ogółu 

wydatków. Wydatki na niezdolność spowodowaną analizowanymi jednostkami 

chorobowymi, tj. innymi zaburzeniami siatkówki (H35) i zaburzeniami siatkówki w 

chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) to kwota wynosząca 75 495,8 tys. zł. Udział 
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w wydatkach grupy chorób oka i przydatków oka wynosił łącznie tych dwóch jednostek 

chorobowych 10,4%. 

Znacznie większe kwoty wydatków stanowią wydatki na omawiane jednostki chorobowe 

u mężczyzn. W przypadku innych zaburzeń siatkówki (H35) stanowią 62,0% wydatków, w 

przypadku zaburzeń siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) 65,6%.  

Tabela 1. Wydatki ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy  
poniesione w 2016 roku 
 

Wyszczególnienie 
Razem Mężczyźni Kobiety 

Kwota wypłat w tys. zł 

        
OGÓŁEM (A00-Z99) 35 081 542,1 18 695 763,0 16 385 779,1 
        

w tym:       
        

Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 728 549,7 475 455,3 253 094,4 
        

w tym:       
        

Inne zaburzenia siatkówki H35 64 774,3 40 145,1 24 629,2 

Zaburzenia siatkówki w chorobach  
sklasyfikowanych gdzie indziej H36 10 721,5 7 030,6 3 690,9 

        

 
Rysunek 1. Struktura wydatków ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy  

poniesione w 2016 roku w związku z chorobami oczu H35 i H36 według płci 
 
 

 
 
 

 
Badania statystyczne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwalają 

także na analizę wydatków na poszczególne choroby według rodzajów świadczeń 

wypłacanych ubezpieczonym.  
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Tabela 2. Wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną 
chorobami oczu H35 i H36 poniesione w 2016 roku według płci i rodzajów 
świadczeń 

 

Wyszczególnienie 

H35 H36 

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety 

kwota wypłat w tys. zł 

              
OGÓŁEM 64 774,3 40 145,1 24 629,2 10 721,5 7 030,6 3 690,9 

renty z tytułu  
niezdolności do  
pracy 46 918,1 29 986,1 16 932,0 8 222,9 5 605,4 2 617,5 
renty socjalne 10 008,7 5 259,4 4 749,3 1 402,3 653,7 748,6 

świadczenie  
rehabilitacyjne 885,4 559,3 326,1 221,1 161,2 59,9 
absencja chorobowa 6 962,1 4 340,3 2 621,8 875,2 610,3 264,9 

              

 

Rysunek 2. Struktura wydatków w 2016 r. na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej chorobami oczu H35 i H36 według rodzajów świadczeń 

 

 

W wydatkach ogółem dominującą pozycję stanowiły wydatki na renty z tytułu 

niezdolności do pracy. W 2016 r.  renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej innymi 

zaburzeniami siatkówki (H35) pobierało 3,5  tys. osób na łączną kwotę 46 918,1 tys. zł, co 

stanowiło blisko połowę wydatków z tytułu tej choroby. Z tytułu niezdolności do pracy 

spowodowanej zaburzeniami siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) 

renty pobierało ponad 600 osób na kwotę  8 222,9 tys. 

Drugą znaczącą pozycją w wydatkach były wydatki na renty socjalne, z tytułu H35 

wydatki te wyniosły 10 008,7 tys. zł, zaś z tytułu H36 1 402,3 tys. zł. Trzecią pozycję 

stanowiły wydatki z tytułu czasowej niezdolności do pracy, ich udział wyniósł w przypadku 

H35 10,7% w wysokości 6 962,1 tys. zł, zaś w przypadku H36 8,1% w wysokości                    
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875,2 tys. zł. Wydatki na świadczenie rehabilitacyjne nie były tak znaczące i wyniosły dla 

H35 885,4 tys. zł (1,4%), a dla H36 221,1 tys. zł (2,1%). 

 Analizując strukturę wydatków z tytułu niezdolności spowodowanej analizowanymi 

jednostkami chorobowymi według płci świadczeniobiorców i rodzajów świadczeń nie 

obserwujemy znaczących przesunięć. Dominują wydatki poniesione w związku z 

niezdolnością mężczyzn. I tak, w przypadku absencji chorobowej spowodowanej H35 

wydatki z tytułu niezdolności mężczyzn stanowiły 62,3% wydatków, zaś w przypadku rent z 

tytułu niezdolności do pracy 63,9% wydatków na to świadczenie, w przypadku rent 

socjalnych 52,5%. W związku z niezdolnością do pracy spowodowaną H36 jedynie w 

odniesieniu do rent socjalnych nieznacznie przeważają kobiety – 53,4%. 

 

Rysunek. 3. Struktura wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej chorobami oczu H35 i H36  według płci i rodzajów świadczeń 
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H36
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Poniższa tabela przedstawia wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobami oczu H35 i H36 według płci i województw. 

W przypadku innych zaburzeń siatkówki (H35) największe wydatki na renty z tytułu 

niezdolności do pracy odnotowano w województwie śląskim. Wydatki te stanowiły 19,2% 

ogółu wydatków na renty związane z tą jednostką chorobową. Znaczące wydatki wystąpiły 

także w województwie łódzkim (9,2%) i w województwie dolnośląskim (9,0%). 

W przypadku zaburzeń siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) 

największy odsetek wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy odnotowano                         

w województwie małopolskim (16,8% ogółu) i mazowieckim (11,5% ogółu) oraz                       

w województwie wielkopolskim (10,5%). 

 
Tabela 3. Wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami oczu 

H35 i H36 poniesione w 2016 r. według województw i płci świadczeniobiorców 
 

Województwa 

H35 H36 

Razem mężczyźni kobiety Razem mężczyźni kobiety 

Kwota wypłat w tys. zł 

              

OGÓŁEM 46 918,1 29 986,1 16 932,0 8 222,9 5 605,4 2 617,5 

Dolnośląskie 4 206,2 2 654,2 1 552,0 681,5 435,2 246,3 

Kujawsko-pomorskie 1 807,2 1 129,3 677,9 238,5 169,4 69,1 

Lubelskie 3 751,3 2 045,7 1 705,6 301,6 198,4 103,2 

Lubuskie 1 977,4 1 149,5 827,9 48,5 28,6 19,9 

Łódzkie 4 320,8 2 667,0 1 653,8 735,4 529,2 206,2 

Małopolskie 3 844,0 2 292,9 1 551,1 1 382,6 899,9 482,7 

Mazowieckie 3 896,6 2 196,5 1 700,1 943,0 637,3 305,7 

Opolskie 727,7 514,7 213,0 104,9 82,5 22,4 

Podkarpackie 3 628,5 2 417,1 1 211,4 754,0 493,0 261,0 

Podlaskie 815,6 495,4 320,2 312,3 199,1 113,2 

Pomorskie 1 510,3 1 027,3 483,0 719,5 467,0 252,5 

Śląskie 8 994,0 6 290,8 2 703,2 715,3 553,2 162,1 

Świętokrzyskie 965,9 670,1 295,8 - - - 

Warmińsko-mazurskie 1 240,1 955,1 285,0 140,6 129,0 11,6 

Wielkopolskie 3 741,2 2 377,9 1 363,3 867,4 550,3 317,1 

Zachodniopomorskie 1 491,3 1 102,6 388,7 277,8 233,3 44,5 
              

 

Przeciętna kwota wypłaty na renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane z tytułu 

innych zaburzeń siatkówki (H35) w przeliczeniu na świadczeniobiorcę w skali roku wyniosła 

13 389,87 zł. Najwyższą średnią wypłatę odnotowano w województwie pomorskim tj. 

15 897,89 zł, a najniższą w województwie lubuskim tj. 12 057,32 zł.  
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Przeciętna kwota wypłaty na renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane z tytułu 

chorób siatkówki (H36) w przeliczeniu na świadczeniobiorcę w skali roku wyniosła 

13 392,35 zł. Najwyższą średnią wypłatę odnotowano w województwie warmińsko-

mazurskim tj. 15 622,22 zł, a najniższą w województwie lubuskim tj. 6 928,57 zł.  

 
Tabela 4. Przeciętna kwota wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej 

chorobami oczu H35 i H36 w przeliczeniu na świadczeniobiorcę w skali roku 
2016 według województw 

 

Wyszczególnienie 

Inne 
zaburzenia 
siatkówki       

H35 

Przeciętna kwota 
wypłaty na renty z 

tytułu niezdolności do 
pracy przyznane z 
tytułu H35         w 
przeliczeniu na 

świadczeniobiorcę                
w skali roku                                  

w zł 

Zaburzenia 
siatkówki w 
chorobach 

sklasyfikowanych 
gdzie indziej                                     

H36 

Przeciętna kwota 
wypłaty na renty z 

tytułu niezdolności do 
pracy przyznane z 
tytułu H36         w 
przeliczeniu na 

świadczeniobiorcę                
w skali roku                   

w zł 
kwota wypłat             

w tys. zł 
kwota wypłat             

w tys. zł 

          

OGÓŁEM 46 918,1 13 389,87 8 222,9 13 392,35 

Dolnośląskie 4 206,2 12 334,90 681,5 12 169,64 

Kujawsko-pomorskie 1 807,2 12 726,76 238,5 12 552,63 

Lubelskie 3 751,3 12 421,52 301,6 13 709,09 

Lubuskie 1 977,4 12 057,32 48,5 6 928,57 

Łódzkie 4 320,8 13 587,42 735,4 12 901,75 

Małopolskie 3 844,0 13 255,17 1 382,6 12 921,50 

Mazowieckie 3 896,6 14 325,74 943,0 12 917,81 

Opolskie 727,7 15 160,42 104,9 11 655,56 

Podkarpackie 3 628,5 12 217,17 754,0 15 080,00 

Podlaskie 815,6 14 062,07 312,3 15 615,00 

Pomorskie 1 510,3 15 897,89 719,5 15 308,51 

Śląskie 8 994,0 14 321,66 715,3 13 005,45 

Świętokrzyskie 965,9 12 878,67 - - 
Warmińsko- 
mazurskie 1 240,1 13 479,35 140,6 15 622,22 

Wielkopolskie 3 741,2 13 555,07 867,4 14 219,67 

Zachodniopomorskie 1 491,3 14 068,87 277,8 12 627,27 
          

 

 

Absencja chorobowa, czyli czasowa niezdolność do pracy finansowana jest, w przypadku 

ubezpieczonych pracowników przez określony w kodeksie pracy czas (33 dni lub 14 dni w 

przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia) -  jako wypłata wynagrodzenia, później jako 

zasiłek chorobowy z ubezpieczeń społecznych wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Pozostałe grupy ubezpieczonych otrzymują zasiłki chorobowe zgodnie z 

określonymi przepisami. 
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Absencja chorobowa dokumentowana jest zaświadczeniem lekarskim o czasowej 

niezdolności do pracy wydawanym na druku ZUS ZLA. Dokument ten stanowi podstawę, 

przy spełnieniu określonych wymagań, do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. 

Na podstawie zawartych na zaświadczeniu lekarskim informacji Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych prowadzi badania statystyczne cech demograficznych osób otrzymujących 

zaświadczenia lekarskie, jak też przyczyn chorobowych absencji chorobowej. 

W 2016 r. w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS zostało zarejestrowanych                  

19 204,0 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby 

własnej wydanych osobom ubezpieczonym w ZUS na łączną liczbę 238 659,8 tys. dni 

absencji chorobowej. Z tytułu chorób oka i przydatków oka (H00-H59) odnotowano 149,5 

tys. zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 1 805,3 tys. dni absencji chorobowej. Inne 

zaburzenia siatkówki (H35) stanowiły przyczynę wydania zaświadczeń lekarskich w 7,2 tys. 

przypadków na łączną liczbę 95,6 tys. dni absencji chorobowej. Natomiast z tytułu zaburzeń 

siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) wydano ponad 1 tys. 

zaświadczeń lekarskich na 12,7 tys. dni. 

 Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego ogółem wyniosła 12,43 dnia, zaś dla 

omawianych jednostek chorobowych była zbliżona i wyniosła dla H35 – 13,28 dnia, a dla 

H36 12,64 dnia.  

Absencja chorobowa mężczyzn z tytułu niezdolności spowodowanej zarówno H35 jak 

i H36 przewyższała absencję kobiet. O ile absencja kobiet w przypadku H35 wyniosła                 

39,1 tys. dni, to w przypadku mężczyzn była to liczba 56,5 tys. dni. Natomiast w odniesieniu 

do H36 absencja chorobowa kobiet wyniosła 4,3 tys. dni, a mężczyzn 8,4 tys. dni. 

 

Tabela 5. Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS             
w 2016 r. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba dni absencji chorobowej          
w tys. 

Liczba zaświadczeń lekarskich          
w tys. 

Przeciętna długość 
zaświadczenia lekarskiego                    

w dniach 

Ogółem 
w tym: 

Ogółem 
w tym: 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

                    

OGÓŁEM (A00-Z99) 238 659,8 100 948,8 137 538,6 19 204,0 8 694,3 10 494,3 12,43 11,61 13,11 

w tym:                   

Choroby oka i  
przydatków oka 
 (H00-H59) 1 805,3 1 010,8 793,3 149,5 77,2 72,2 12,07 13,10 10,98 

w tym:                   
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Inne zaburzenia 
 siatkówki H35 95,6 56,5 39,1 7,2 4,0 3,2 13,28 14,19 12,17 

Zaburzenia  
siatkówki w  
chorobach  
sklasyfikowanych 
 gdzie indziej H36 12,7 8,4 4,3 1,0 0,6 0,4 12,64 13,26 11,54 

                    

 

Liczba ubezpieczonych, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim choć raz w 2016 

r. z powodu chorób oka H35 i H36 wyniosła 4,4 tys. osób, mężczyzn – 2,3 tys., kobiet  2,1 

tys. 

Analizowane jednostki chorobowe generowały niższą przeciętną długość absencji 

chorobowej w roku niż wszystkie jednostki ogółem (wynoszącą 37,52 dnia) i wyższą od 

przeciętnej dla grupy chorób oka i przydatków oka (18,32 dnia). W odniesieniu do H35 było 

to 24,38 dnia, a w odniesieniu do H36 25,43 dnia. 

Tabela 6. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym w 2016 roku wystawiono 
przynajmniej jedno zaświadczenie lekarskie  

 

Wyszczególnienie 

Liczba osób w tys. 

Przeciętna długość absencji 
chorobowej w roku                           

w dniach 

Ogółem 
w tym: 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Mężczyźni Kobiety 

              

OGÓŁEM (A00-Z99) 6 355,0 3 010,4 3 336,3 37,52 33,51 41,21 
              

w tym:             

Choroby oka i przydatków  
oka (H00-H59) 98,6 49,2 49,3 18,32 20,56 16,08 

w tym:           

Inne zaburzenia  
siatkówki H35 3,9 2,0 1,9 24,38 27,44 21,02 

Zaburzenia siatkówki w  
chorobach  
sklasyfikowanych gdzie 
 indziej H36 0,5 0,3 0,2 25,43 27,74 21,86 
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Rysunek 4. Struktura osób ubezpieczonych w ZUS, którym w 2016 roku wydano 
przynajmniej jedno zaświadczenie lekarskie z tytułu niezdolności 
spowodowanej chorobami oka H35 i H36 według wieku ubezpieczonych 

 

 

Z analizy wieku osób, które przynajmniej raz przebywały na zwolnieniu lekarskim w 

związku z omawianymi jednostkami chorobowymi widzimy, że były to osoby głównie w 

wieku  50 - 59 lat. Ponad 30,0% osób legitymowało się wiekiem z tego przedziału. Drugą 

grupę wiekową, co do odsetka osób otrzymujących zaświadczenia lekarskie, to z tytułu H35 

grupa 40-49 latków stanowiąca ponad 20,3% oraz grupa 30-39 latków stanowiąca 19,2% tej 

populacji. Z tytułu H36 znaczny odsetek 20,9% to osoby w wieku 30-39 lat, jak 

również19,4% z grupy wiekowej 40-49 lat. 

Jak wynika z poniższej tabeli, zaświadczenia lekarskie wydane z tytułu innych 

zaburzeń siatkówki H35 najczęściej wystawiane były na okres do 10 dni – 50,1% 

zaświadczeń opiewało na taką liczbę dni. Wysoki odsetek, tj. 41,7%  zaświadczeń lekarskich 

był wystawiony na okres od 11 – 30 dni. Z tytułu zaburzeń siatkówki w chorobach 

sklasyfikowanych gdzie indziej struktura liczby zaświadczeń o orzeczonej długości absencji 

kształtowała się podobnie. Na  okres do 10 dni wystawiono połowę zaświadczeń, zaś na okres 

od 11 – 30 dni 27,4% zaświadczeń z tytułu tej choroby. 

Tabela 7. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu chorób oka H35 i H36 
według długości absencji chorobowej 

 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
liczba 

zaświadczeń 
lekarskich 

w tym liczba zaświadczeń o orzeczonej długości absencji 
chorobowej w dniach 

 1-10  11-30  31-35  36-50  51-90 91 i więcej 

H35               

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

19 lat i
mniej

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 i
więcej

H35

H36
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liczba 
zaświadczeń 7 194 3 606 2 999 473 98 10 2 
                
w odsetkach 100,0 50,1 41,7 6,6 1,4 0,1 0,0 

H36               

liczba 
zaświadczeń 1 008 552 378 57 18 3 - 
                
w odsetkach 100,0 50,0 27,4 18,8 2,8 1,0 0,0 

 

W ocenie poziomu absencji chorobowej istotny jest wskaźnik liczby dni absencji 

chorobowej w przeliczeniu na 1 tys. osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 

zdrowotnym.  

Wskaźnik liczby dni absencji chorobowej spowodowanej omawianymi jednostkami 

chorobowymi na 1 tys. objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2016 roku 

wyniósł dla H35 – 5,951 dnia, dla H36 – 0,793 dnia. Poniższa tabela prezentuje wskaźniki 

liczby dni absencji chorobowej dla każdej z omawianych jednostek chorobowych w 

poszczególnych województwach. 

 

Tabela 8. Wskaźnik liczby dni absencji chorobowej z tytułu chorób oka H35 i H36 osób 
ubezpieczonych w ZUS w przeliczeniu na 1 tys. osób objętych ubezpieczeniem 
zdrowotnym w poszczególnych województwach 

  

Wyszczególnienie 

Liczba                             
dni                                           

absencji                                       
chorobowej                                

z tytułu                            
H35                                           

Wskaźnik liczby dni 
absencji chorobowej 

na 1 tys. osób 
objętych 

obowiązkowym 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

Liczba                             
dni                              

absencji                                       
chorobowej                                 

z tytułu                            
H36                                               

Wskaźnik liczby dni 
absencji chorobowej 

na 1 tys. osób 
objętych 

obowiązkowym 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

          
OGÓŁEM 95 562 5,951 12 740 0,793 

w tym:         

Dolnośląskie 5 794 4,747 1 145 0,938 

Kujawsko-pomorskie 3 723 4,343 431 0,503 

Lubelskie 3 132 3,894 653 0,812 

Lubuskie 2 028 4,921 91 0,221 

Łódzkie 5 958 5,602 1 264 1,189 

Małopolskie 9 813 7,488 896 0,684 

Mazowieckie 12 603 5,298 2 366 0,995 

Opolskie 2 991 7,963 333 0,887 

Podkarpackie 4 720 5,874 419 0,521 

Podlaskie 1 842 4,193 354 0,806 

Pomorskie 4 987 5,262 760 0,802 

Śląskie 18 137 9,335 1 021 0,525 
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Świętokrzyskie 4 548 9,677 198 0,421 

Warmińsko-mazurskie 2 089 3,569 739 1,263 

Wielkopolskie 6 985 4,729 1 265 0,856 

Zachodniopomorskie 3 438 5,021 711 1,038 
          

 

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do 

pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy 

przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres 

nie dłuższy niż 12 miesięcy. Orzeczenie przyznające to świadczenie może być wydane w 

wyniku badań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, badań dla 

celów rentowych lub w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności 

do pracy z powodu choroby. 

W 2016 r. orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników, w których ustalone zostało 

uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego otrzymało 102,7 tys. osób. Z tytułu chorób 

oczu  określonych jednostkami H35 i H36 takie orzeczenie otrzymało  76 osób. 

W przypadku orzeczeń ponownych, w których ustalono uprawnienie do świadczenia 

rehabilitacyjnego, orzeczenia wydane w związku z tymi jednostkami chorobowymi stanowiły 

12,5% orzeczeń ponownych wydanych w związku z chorobami oka i przydatków oka.  

 

Tabela 9. Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne wydane przez lekarzy orzeczników ZUS           
w 2016 r. uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego 

 

Wyszczególnienie 

orzeczenia pierwszorazowe        orzeczenia ponowne          

Ogółem 
w tym:   

Ogółem 
w tym:   

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

              
OGÓŁEM (A00-Z99) 102 728 53 409 49 269 76 213 39 199 36 998 

w tym:             

Choroby oka i przydatków oka  
(H00-H59) 649 435 214 465 302 163 

w tym:           

Inne zaburzenia siatkówki  
H35 59 36 23 47 33 14 
Zaburzenia siatkówki w  
chorobach  
sklasyfikowanych gdzie  
indziej H36 17 12 5 11 9 2 
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Najczęściej orzeczenia uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 

omawianymi jednostkami chorobowymi H35 i H36 wydawano na okres od 4 do 6 miesięcy, 

tj. na łącznie 76 orzeczeń 60 orzeczeń zostało wystawionych na ten okres.    

W myśl obowiązujących przepisów orzeczenia o niezdolności do pracy wydane przez 

lekarzy orzeczników ZUS stanowią podstawę m.in. do przyznania renty z tytułu niezdolności 

do pracy. Tak też, orzeczenie stanowi „przepustkę” do wielu świadczeń, w tym w 

szczególności zastępujących utracony dochód z pracy. 

Postępowanie orzecznicze w powszechnym systemie orzekania o niezdolności do pracy 

inicjowane jest co do zasady w związku z wnioskiem o świadczenie złożonym przez osobę 

zainteresowaną. 

W zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań 

odzyskania zdolności do pracy, lekarz orzecznik ustala stopień niezdolności do pracy oraz 

przewidywany czas trwania tej niezdolności (trwałą lub okresową niezdolność do pracy).  

W 2016 r. lekarze orzecznicy wydali ogółem 43,6 tys. orzeczeń pierwszorazowych 

ustalając niezdolność do pracy dla celów rentowych. Z tytułu chorób oczu określonych 

jednostkami H35 i H36 wydano 139 orzeczeń pierwszorazowych. 

 

Tabela 10. Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS dla celów rentowych  
w 2016 r. 

 

Wyszczególnienie 

orzeczenia pierwszorazowe        orzeczenia ponowne          

Ogółem 
w tym:   

Ogółem 
w tym:   

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

              
OGÓŁEM (A00-Z99) 43 577 27 481 15 331 174 914 115 528 58 796 

w tym:             

Choroby oka i przydatków  
oka 
 (H00-H59) 731 455 274 3 513 2 270 1 240 

w tym:           

Inne zaburzenia  
siatkówki H35 116 75 41 343 218 125 

Zaburzenia siatkówki  
w chorobach  
sklasyfikowanych 
 gdzie indziej H36 23 13 10 76 49 27 
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Ponowne badanie rencistów  umożliwia ustalenie zmian stanu zdrowia badanych po 

upływie czasu określonego w poprzednim orzeczeniu. Z reguły badaniom ponownym 

poddawani są renciści mający orzeczenie o niezdolności do pracy na czas określony. Badania 

te przeprowadzane są przez lekarzy orzeczników ZUS na wniosek zainteresowanego, 

występującego o ponowne stwierdzenie niezdolności do pracy, po przedstawieniu przez niego 

dokumentacji medycznej.  

Rencistom z niezdolnością spowodowaną omawianymi jednostkami chorobowymi  w 

2016 r. wydano 419 orzeczeń ponownych.  

 Zarówno orzeczenia pierwszorazowe jak i ponowne dotyczyły w większej liczbie 

przypadków mężczyzn.  

 

Rysunek 5. Struktura orzeczeń pierwszorazowych i ponownych (łącznie) wydanych w 2016 r. 
dla celów rentowych w związku z chorobami oczu H35 i H36 według wieku 

 

 

 

Orzeczenia w związku z chorobami H35 i H36, najczęściej wydawane były osobom z 

przedziału wieku od 50 do 59 lat. O ile w grupach wiekowych pomiędzy 20 a 49 rokiem życia 

większy jest udział orzeczeń wydanych kobietom, to wysoki odsetek wydawanych orzeczeń 

w wieku 60 lat i więcej występuje w przypadku badanych mężczyzn.  

Poza ustaleniem stopnia niezdolności do pracy i jej okoliczności, do zadań lekarzy 

orzeczników należy również ustalenie okresu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy.  

W 2016 r. na 139 wydanych orzeczeń pierwszorazowych rentowych z tytułu chorób 

oczu określonych jednostkami H35 i H36 najwięcej wydano na okres od 25 do 36 miesięcy - 

35 orzeczeń oraz 37 miesięcy i więcej - 29 orzeczeń. Na czas nieokreślony wydano łącznie 30 

orzeczeń.  

 

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 lat i
więcej
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25,9%
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Rysunek 6. Liczba orzeczeń pierwszorazowych wydanych w 2016 r. dla celów rentowych w 
związku z chorobami oczu H35 i H36 według okresu ważności orzeczenia 

 

 

Najwięcej orzeczeń pierwszorazowych i ponownych do celów rentowych w związku z 

niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami oczu H35 i H36 wydano w województwie 

śląskim 67 orzeczeń, w mazowieckim 58 orzeczeń, w dolnośląskim 55 orzeczeń, w 

małopolskim 53 orzeczenia i  w łódzkim 50 orzeczeń. W województwach lubuskim i 

świętokrzyskim z tytułu H36, zaś w województwie opolskim z tytułu H35 nie wydano w 

ogóle orzeczeń. 

W grupie badanych, którzy w 2016 r. otrzymali orzeczenie pierwszorazowe o 

niezdolności do pracy  spowodowanej innymi zaburzeniami siatkówki uznano za całkowicie 

niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji  10 osób, za  całkowicie niezdolne do pracy 38 

osób i za częściowo niezdolnych do pracy 68 osób. W grupie badanych ponownie 79 osób 

uznano za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, 126 osób otrzymało 

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz 138 osób uznano za częściowo niezdolne 

do pracy. Natomiast w grupie badanych, którzy w 2016 r. otrzymali orzeczenie 

pierwszorazowe o niezdolności do pracy  spowodowanej zaburzeniami siatkówki w 

chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej uznano za całkowicie niezdolne do pracy i 

samodzielnej egzystencji  2 osoby, za  całkowicie niezdolne do pracy 14 osób i za częściowo 

niezdolnych do pracy 7 osób. W grupie badanych ponownie 13 osób uznano za całkowicie 

niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, 34 osoby otrzymały orzeczenie o 

całkowitej niezdolności do pracy oraz 29 osób uznano za częściowo niezdolne do pracy. 

 

* * * 
W 2016 r.  omawiane dwie jednostki chorobowe oczu, tj. inne zaburzenia siatkówki (H35) 

oraz zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) generowały 
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wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 75,5 mln zł (tj. 0,2% 

ogółu wydatków).  W porównaniu z 2015 r. wydatki zmniejszyły się o 7,4%. 

W wydatkach poniesionych w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną tymi 

dwiema jednostkami chorobowymi  dominowały wydatki na renty z tytułu niezdolności do 

pracy w łącznej kwocie 55,1 mln zł. W 2015 r. była to kwota w wysokości 64,6 mln zł. 

Analiza według płci świadczeniobiorców i rodzajów świadczeń przyznanych w związku z 

niezdolnością do pracy wyraźnie wskazuje na wyższy odsetek mężczyzn pobierających renty 

z niezdolności do pracy. W 2016 r. z tytułu H35 renty pobierało 2,1 tys. mężczyzn (w 2015 r. 

2,3 tys. mężczyzn), z tytułu H36 0,4 tys. mężczyzn (w 2015 r. 0,4 tys. mężczyzn). Liczba 

rentobiorców w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 224 mężczyzn i o 168 kobiet. 

Jak wynika z analizy absencji chorobowej, w porównaniu z 2015 r.: 

- liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu  inne zaburzenia siatkówki (H35) 

oraz zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (H36) wzrosła łącznie 

o 1,0 tys. zaświadczeń i ubezpieczeni przebywali o 9,5 tys. dni dłużej na zwolnieniu 

lekarskim, 

- liczba osób, którym przynajmniej raz w danym roku wystawiono zaświadczenie 

lekarskie z tytułu omawianych chorób oczu zwiększyła się o ok. 0,5 tys. osób, 

- przeciętnie w 2016 roku pół dnia krócej przebywano na zwolnieniu z tytułu H35 i pół 

dnia dłużej z tytuł H36.  

 

 
 


