
 
 

I N F O R M A C J A 

 

Moduł I Obszar C – Zadanie 4 

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, 

W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. 

PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI 

Termin przyjmowania wniosków   od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r.  
 

Miejsce składania wniosków : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach                    

ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16 lub sekretariat ). Dotyczy wnioskodawców 

zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• stopień niepełnosprawności; 

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; 

• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego; 

• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                        

w wyniku wsparcia udzielonego w programie.  

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA:  

1) dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej protezy 

kończyny ( co najmniej na III poziomie jakości), 

2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub 

kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu. 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem 

wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem 

zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w 

terminie poniesienia kosztu objętego refundacją.  

Maksymalna kwota dofinansowania utrzymania sprawności protezy na III poziomie jakości, po 

amputacji:  

- w zakresie ręki – do 2.700 zł,  

- przedramienia  -do 6.000 zł, 

- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – do 7.800 zł, 

- na poziomie podudzia –do 4.200 zł, 

- na wysokości uda ( także przez staw kolanowy) – do 6.000 zł, 

- uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – do  7.500 zł 

REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON 

lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od 

poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.  

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielona po zakończeniu 

okresu gwarancji. 

ZAKRES POJĘĆ 

PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE  



 
 

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – należy przez to rozumieć protezę kończyny górnej lub  

dolnej na III i IV poziomie jakości protez. 

 

POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ – należy przez to rozumieć:  

a) poziom I – prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi 

elementami mechanicznego ustawienia pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w 

ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki, 

b) poziom II – proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym 

zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką 

dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia 

aktywności zawodowej, 

c) poziom III – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym 

zawieszeniem kikuta ( także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo 

dobrym wykończenie kosmetycznym, uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu 

umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej, 

d) poziom IV – proteza z elementami bioelektrycznymi ( lub elementy kombinowane 

bioelektryczne i mechaniczne  tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej 

starowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala 

na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, 

w szczególności z powodu znacznej wagi.  

 POZIOM JAKOŚCI PROTEZ KOŃCZYNY DOLNEJ – należy przez to rozumieć:  

a) poziom I – proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy 

mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania 

pacjenta, 

b) poziom II – poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się 

pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, 

bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej, 

c) poziom III – poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach 

( stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na 

elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie 

zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować 

aktywność zawodową, 

d) poziom IV – grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami 

sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami 

nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową                              

i rekreacyjną pacjentów. 

EKSPERT PFRON ( Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 

należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub 

ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego 

z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą 

opiekę protetyczną nad osobami po amputacji kończyn, wyboru ekspertów PFRON dokonuje 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, 

która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, 

członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni ( zakładu 

ortopedycznego), ekspertom PFRON przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku 



 
zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:  

a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy, 

 

 

b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w 

programie, oraz o ile dotyczy:  

c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV ( dla zdolności do pracy 

wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania.  

WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które 

nie osiągnęły wieku emerytalnego. 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – należy przez to rozumieć a) zatrudnienie lub b) rejestrację w 

urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca 

pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się 

sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy 

nie wlicza się w okres aktywności.  

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć : 

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub 

określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, 

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy 

o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas 

określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, 

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu 

społecznym rolników ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn.zm), 

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn.zm), 

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż                        

6 miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                        

i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.).  

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie 

w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć  

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne 

zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani 

przedawnione ani umorzone, 

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji 

administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania: 

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane                         

z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których 

nie wskazano terminu płatności, 

- wynikające z decyzji ostatecznych , których wykonanie nie zostało wstrzymane                         

z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji                                  

z oznaczonym terminem płatności, 

- wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 



 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego 

( art.25 KC) miejscowość , w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca 

ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe 

(cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje 

jedynie fakt przebywania  w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć 

skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno 

miejsce zamieszkania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


