
 

 

DOFINANSOWANIA DO PROTEZ 

 

Dofinansowanie z NFZ, PCPR/MOPS 

Tabela 1. Maksymalna wysokość dofinansowania do protezy kończyny górnej z NFZ, 

MOPS/PCPR. 

 

*Dofinansowanie do protezy kosmetycznej lub roboczej przysługuje raz na 3 lata.  

*Dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostają 

zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych w NFZ. 

 

 

Zaopatrzenie ortopedyczne Dofinansowanie NFZ 

Maksymalne 

dofinansowanie 

PCPR/MOPS 

SUMA 

E.021  

Proteza kosmetyczna w 

obrębie ręki (amputacja lub 

wrodzony brak w obrębie 

ręki) 

800 zł 1200 zł 2000 zł 

F.022  

Proteza kosmetyczna w 

obrębie przedramienia 

1200 zł 1800 zł 3000 zł 

F.023  

Proteza robocza z końcówką 

roboczą w obrębie 

przedramienia 

2800 zł 4200 zł  7000 zł 

G.024  

Proteza kosmetyczna w 

obrębie ramienia 

2400 zł 3600 zł 6000 zł 

G.025  

Proteza robocza z końcówką 

roboczą w obrębie ramienia  

4000 zł 6000 zł 10000 zł 

G.026  

Proteza kosmetyczna całej 

kończyny górnej po 

wyłuszczeniu w obrębie stawu 

barkowego  

3000 zł 4500 zł 7500 zł 

G.027  

Proteza kosmetyczna  całej 

kończyny górnej po 

wyłuszczeniu w obrębie stawu 

barkowego  

4600 zł 6900 zł 11500 zł 



 

 

 

Tabela 2. Maksymalna wysokość dofinansowania do protezy kończyny dolnej z NFZ,  

MOPS/PCPR. 

Zaopatrzenie ortopedyczne Dofinansowanie NFZ 

Maksymalne 

dofinansowanie 

PCPR/MOPS 

SUMA 

A.001 

Protezowa wkładka do buta 

uzupełniająca stopę – do 

zwykłego buta 

200 zł (raz na 2 lata) 300 zł 500 zł 

A.002 

Proteza uzupełniająca stopę 
600 zł (raz na 2 lata) 900 zł 1 500 zł 

A.003 

Proteza ostateczna w obrobię 

stawu skokowego z kikutem 

oporowym 

1 800 zł 2 700 zł 4 500 zł 

B.004  

Proteza podudzia tymczasowa 
900 zł 1 350 zł 2 250 zł 

B.006 

Proteza ostateczna modularna 

podudzia z tuleją udową i 

połączeniem w obrębie stawu 

kolanowego 

4 500 zł 6 750 zł 11 250 zł 

B.008  

Proteza ostateczna modularna 

podudzia 

3 500 zł 5 250 zł 8 750 zł 

B.009  

Wymiana leja w protezie 

tymczasowej podudzia 

500 zł 750 zł 1 250 z 

B.010  

Wymiana leja w protezie 

ostatecznej podudzia 

1 500 zł 2 250 zł 3 750 zł 

B.011 

Protezowe wyrównanie 

skrócenia kończyny dolnej w 

obrębie podudzia  

1800 zł 2 700 zł 4 500 zł 

C.012  

Proteza tymczasowa w obrębie 

uda 

1 600 zł 2 400 zł 4 000 zł 

C.014  

Proteza ostateczna modularna w 

obrębie uda 

5 500 zł 8 250 zł 13 750 zł 

C.015 

Protezowe wyrównanie 

skrócenia kończyny dolnej w 

obrębie uda 

5 000 zł 7 500 zł 12 500 zł 



 

 

 

*Dofinansowanie do protezy i leja tymczasowego przysługuje jednorazowo. 

*Dofinansowanie do protezy i leja ostatecznego przysługuje raz na 3 lata. 

*Dofinansowanie do pończoch przysługują raz na rok. 

 

*Dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostają zniesione okresy 

użytkowania wyrobów medycznych w NFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

C.016  

Wymiana leja w protezie 

tymczasowej uda 

500 zł 750 zł 1 250 zł 

C.017  

Wymiana leja w protezie 

ostatecznej uda 

2 000 zł 3 000 zł 5 000 z 

D.019  

Proteza ostateczna modularna z 

koszem biodrowym po 

wyłuszczeniu w stawie 

biodrowym lub z krótkim 

kikutem wymagającym 

zaprotezowania z koszem 

biodrowym 

7 500 zł 11 250 zł 18 750 zł 

D.020 

Wymiana kosza biodrowego po 

wyłuszczeniu w stawie 

biodrowym 

2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 

P.107  

Pończocha kikutowa - podudzie 

12 szt. 

 

240zł (raz na rok) 360zł 600zł 

P.108  

Pończocha kikutowa - udo 12 

szt.  

240zł (raz na rok) 360zł 600zł 



 

 

Osoba ubezpieczona może starać się o dofinansowanie do zaopatrzenia 

ortopedycznego z NFZ. Dodatkowo PCPR może dofinansować 150% kwoty limitu wniosku 

NFZ. Maksymalne wysokości refundacji z obu tych źródeł zostały przedstawione w 

powyższych tabelkach.  

Procedura uzyskania dofinansowania do protezy: 

1. Uzyskanie zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty, np. lekarz 

ortopeda, chirurg, który jest uprawniony do wystawiania zleceń. 

2. Dostarczenie wniosku NFZ do wybranej pracowni ortopedycznej. 

3. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do dofinansowania w PCPR lub MOPS: 

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez 

NFZ i przyjęte do realizacji w pracowni ortopedycznej, 

- faktura proforma zakupu protezy, 

- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w PCPR/MOPS), 

- oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna, 

w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

4. Złożenie dokumentów w PCPR lub MOPS.  

5. Uzyskanie decyzji o wysokości przyznanej kwoty z PCPR lub MOPS. 

6. Dostarczenie kopii lub skanu decyzji o wysokości przyznanej kwoty do pracowni 

ortopedycznej. 

7. Wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego. 

8. Dostarczenie kserokopii zrealizowanego zlecenia lekarskiego oraz faktury ostatecznej 

do placówki, która przyznała dofinansowanie (PCPR/MOPS).  

W przypadku, gdy PCPR/MOPS nie posiadają w chwili obecnej środków na 

dofinansowanie zaopatrzenia ortopedycznego, należy złożyć wniosek. Dzięki temu wniosek 

oczekuje na dofinansowanie. Jeżeli w trakcie oczekiwania na dofinansowanie z PCPR/MOPS 

pokryjemy środki z własnych pieniędzy istnieje możliwość starania się o zwrot poniesionych 

kosztów, w przyznanej kwocie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON 

Z programu Aktywny Samorząd mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz będące w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat dla mężczyzn i 

18-60 lat dla kobiet). Największą szansę na dofinansowanie mają osoby aktywne zawodowo 

oraz uczące się. Do programu mogą przystąpić również osoby, które przekroczyły wiek 

aktywności zawodowej, warunkiem jest jednak posiadanie zatrudnienia. Wniosek można 

złożyć bezpośrednio u realizatorów programy, tj. PCPR/MOPS lub też przez Internet w 

Systemie Obsługi Wsparcia – SOW (https://sow.pfron.org.pl/). 

Tabela 3. Kwoty dofinansowania do protez w programie Aktywny Samorząd. 

*Dofinansowanie przysługuje raz na 3 lata.  

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość starania się o zwiększenie 

dofinansowania do protezy na IV poziomie jakości. Kwota ta musi zostać zatwierdzona przez 

eksperta PFRON, a potrzeba zwiększenia dofinansowania umotywowana faktycznymi 

potrzebami wnioskodawcy. 

Można starać się o refundację kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z 

ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem 

programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł. 

Zadanie 3: 

pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. 

protezy co najmniej na III 

poziomie jakości 

Kwota dofinansowania w 

zadaniu 3 

Zadanie 4: 

pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanej protezy 

kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, (co 

najmniej na III poziomie 

jakości) – wysokość 

dofinansowania do 30% 

kwot, o których mowa w 

zadaniu 3 

Proteza ręki 12 000 zł 3600 zł 

Proteza przedramienia 26 000 zł 7800 zł 

Proteza ramienia i dla 

wyłuszczenia w stawie 

barkowym 

30 000 zł 9000 zł 

Proteza na poziomie 

podudzia 
18 000 zł 5400 zł 

Proteza na wysokości uda 

(także przez staw kolanowy) 
25 000 zł 7500 zł 

Proteza uda i dla 

wyłuszczenia w stawie 

biodrowym 

30 000 zł 9000 zł 


