
Bielsko- 17.11.2016 r. 
 
Prokuratura Rejonowa Bielsko-  
ul. Listopadowa 31,  
43-300 Bielsko-  

 
ul. Morskie Oko 7/26 
43-300 Bielsko-  
nr telefonu: 503 900 252 
 

Zawiadomienie  
 

 
ewicz-

Procner  
1.   (231 k.k.) 
2. 

uszczerbku na zdrowiu (160 k.k.)  
3.   
4.  

Uzasadnienie 
W marcu

dokumentacji medycznej w/w lekarz orzecznik ZUS 

 alenia tym 
 

Po pierwsze:  
 zwolnienia lekarskiego od 27.03.2015 r. do 03.04.2015 r. kod choroby  zasadniczej S83 

wystawionego ; 
 zwolnienia lekarskiego od 04.04.2015 r. do 30.04.2015 r. kod choroby zasadniczej S83 

wystawionego ; 
 zwolnienia lekarskiego od 01.05.2015 r. do 27.05.2015 r. kod choroby zasadniczej S83 

wystawionego  
Po drugie: L
specjalistyc

m. 
Po trzecie: W 

operacji. 
Po czwarte: W dniu 

-  inne 
(Opis: Rp - stan po urazie kolana prawego; stan po 

meniscectomii ML; s kcia bocznego piszczeli). 
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Po  B  
kolana prawego (dwukrotnie  
uszkodzenie  kcia 

kolanowego prawego  -ej  BMI 34,5, dysfunkcja pourazowa mm. 
 

 
Po s  W 

kcia bocznego. 
: W -
ja lecznicza . Leczenie artroskopowe, 

w przypadku niestosowania 
 

nadal niezdolny do pracy   ale dalsza rehabilitacja lecznicza rokuje 
 

-
.  

  

L-4, skierowanie do poradni specjalistycznej z dnia 31.03.2015 r., skierowanie do szpitala z dnia 
 lekarska z dnia 16.07.2015 r.,  

traumatologii nar ronia, sygn. akt VU 174/15) jednoznacznie 
 

pogorszeniu

jonowego z dnia 21 marca 2016 r. sygn. akt VU 174/15, 
ZUS pismem z dnia 06-05-
16-03-2015 r. do 10-12-
korzystnego dla mn

 
W dniu 2  

tzw. para . 
 

 

wa u mnie  
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 -Procner w orzeczeniu lekarskim z dnia 
20.07.2016 r.  pracy do 21.01.2017 r. Orzeczenie to jest 
sprzeczne  

zecznik orzeczeniem z dnia 27.03.2015 r.  
 

.     
 

 za wysoce prawdopodobne, 
-Procner   4 

przygotowawczego w celu ustalenia, c
w nienia ci sprawy, w tym ustalenia w 

szkody i w konsekwencji enia. 
 

Podpis 
 
 

............................................. . 
 
 

 
1. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 27.03.2015 r.  nr akt 0200/814/736. 
2. O -4. 
3. Skierowanie do poradni specjalistycznej z dnia 31.03.2015 r.  
4. Skierowanie do szpitala z dnia 03.04.2015 r.   
5. Skierowanie do szpitala z dnia 22.05.2015 r.  
6.   

 
7. -lekarska uz  
8. Odpis wyroku z dnia 21 marca 2016 r. sygn. akt VU 174/15.  
9. Decyzja ZUS z dnia 06.05.2016 r. nr sprawy: 020000/RW/00012964.  
10. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 20.07.2016 r., nr akt 002058868.  
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