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OBSZAR  C  ZADANIE 4 

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY, 

W KTÓREJ ZASTOSOWANO  

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) 

Kwota dofinansowania wynosi do :  

w zakresie ręki  – 3.960 zł 

przedramienia – 8.580 zł 

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł 

na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł 

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł 

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł 

wymagany udział własny: 10 % 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie: 

• 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. 

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje: 

• koszt utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu 
eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu. 

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem 
wniosku.  

Maksymalna kwota dofinansowania dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie 
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – 
w zależności od poniesionych kosztów, wynosi nie więcej niż 220 zł. 

Przez protezę kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne należy rozumieć 
protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez. 

Przez poziom jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć: 
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• poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta 
(także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; 
uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej, 

• poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne 
i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana 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. 

Przez poziom jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć: 

• 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, 

• 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. 

Przez Profil Zaufany – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika 
dostępny na ePUAP. 

Przez ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:  

• wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 
 

 

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 

W 2023 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

• uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do 
aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-
4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora),  

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu 
o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności 
lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C),  

• są zatrudnione,  

• posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie 
w formie elektronicznej w SOW,  dot. wnioskodawców, którzy korzystają pierwszorazowo (preferencja 
jednorazowa), 

• złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku, 

• w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 

 
Termin i sposób składania wniosków: 
Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP składa wniosek 
w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) w terminie od dnia 01.03.2023 r. do 
dnia 31 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez Internet dostępne są 
na stronie: www.pfron.org.pl.  
Wniosek może być złożony również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 
9, nr tel. (34) 356 32 57 w formie papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie 
internetowej www.pcpr-lubliniec.pl.  
Tryb postępowania oraz warunki dofinansowania określają zapisy zatwierdzonego przez Zarząd PFRON 
Programu, Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Kierunków działań oraz warunków brzegowych 
obowiązujących realizatorów programu w 2023 r. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: 
www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON”. 
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