
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny         

(co najmniej na III poziomie jakości) 

 

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, 

Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie, po amputacji: 

- w zakresie ręki – 2.700 zł, 

- przedramienia -  6.000 zł, 

- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł, 

- na poziomie podudzia – 4.200 zł, 

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

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500, 

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. 

 
PROTEZA KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV 
poziomie jakości protez; 
 
KOSZTY UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ 
PROTEZY KOŃCZYNY – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności 
technicznej protez/y kończyny górnej i / lub dolnej , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne; 
 
EKSPERT PFRON – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji 
medycznej lub ortopedii i traumatologii i albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego 
przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa 
długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON 
dokonuje PFRON; 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 i do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:  
– stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy; 
 


