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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz.2739) 

 

Załącznik nr 1 

Część I 

  

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDACYCH PRZEDMIOTAMI 
ORTOPEDYCZNYMI PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, 
OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBORCY W CENIE 

ICH NABYCIA, A TAKŻE WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI 
ORTOPEDYCZNYMI PODLEGAJĄCEYMI NAPRAWIE 

Kryteria przyznawania 

Lp. 

Rodzaj wyrobów 
medycznych 
będących 
przedmiotami 
ortopedycznmi 

Wskazania medyczne 

Lekarze 
upoważnieni do 
wystawiania zleceń 
na wydanie wyrobów 
medycznych 
będących 
przedmiotami 
ortopedycznmi 

Okres 
użytkowania  

Wysokość 
udziału 
własnego 
ubezpieczon
ego w cenie 
nabycia  

1 2 3 4 5 6 

1 Proteza kończyny 
dolnej* 

Amputacje w obrębie kończyny 
dolnej 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

2 Proteza 
tymczasowa* 

Pierwszorazowo po amputacji w 
obrębie kończyny dolnej 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

zgodnie z 
zaleceniami 
lekarza 

bezpłatnie  

3 Proteza robocza 
kończyny górnej* 

Amputacje w obrębie kończyny 
górnej w przypadku, kiedy stan 
kikuta pozwala na 
zaprotezowanie tego rodzaju 
protezą 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

4 Uchwyty robocze do 
protez Proteza robocza 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

5 
Proteza 
kosmetyczna 
kończyny górnej* 

Amputacje w obrębie kończyny 
górnej 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

6 Pończochy kikutowe Amputacje w obrębie kończyny 
dolnej, górnej 

ortopeda, chirurg, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej, lekarz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, felczer 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

12 sztuk 
rocznie na 
każdą 
kończynę 

bezpłatnie  

7 Gorsety i kołnierze 
ortopedyczne* Trwałe dysfunkcje tułowia, szyi 

ortopeda, neurolog, 
chirurg, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz na 3 lata** bezpłatnie  
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8 Aparaty 
ortopedyczne* 

Trwałe dysfunkcje kończyn 
górnych, dolnych 

ortopeda, neurolog, 
chirurg, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

9 Ortezy tułowia i szyi Dysfunkcje czasowe tułowia, 
szyi 

ortopeda, neurolog, 
chirurg, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz w trakcie 
leczenia 
danego 
schorzenia 

30%  

10 Ortezy kończyny 
górnej i dolnej 

Dysfunkcje czasowe kończyn 
górnych, dolnych 

ortopeda, neurolog, 
chirurg, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz w trakcie 
leczenia 
danego 
schorzenia 

30%  

11 Obuwie 
ortopedyczne 

Kryteria przyznawania zgodnie 
z częścią II załącznika nr 1 do 
rozporządzenia 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog, a w 
przypadku 
uzupełnienia stopy -
chirurg 

raz na 1 rok** 30%  

12 

Obuwie 
ortopedyczne 
będące częścią 
składową aparatu 
ortopedycznego* 

Obuwie połączone z układem 
mechanicznym aparatów 
stabilizujących, odciążających, 
korekcyjnych                                
i unieruchamiających kończyny 
dolne 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog, chirurg 

raz na 1 rok** bezpłatnie  

Laski i kule do 
stałego użytkowania 

Trwałe upośledzenie 
sprawności chodu 

chirurg, ortopeda, 
neurolog, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog, lekarz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, felczer 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

raz na 3 lata** 30%  

13 
   

Laska dla 
niewidomych (biała) 

Osoby niewidome                       
i niedowidzące 

chirurg, ortopeda, 
neurolog, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, okulista, 
reumatolog, lekarz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, felczer 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

raz na 2 lata bezpłatnie  

14 
Balkoniki i podpórki 
do stałego 
użytkowania 

Trwałe upośledzenie 
sprawności chodu 

chirurg, ortopeda, 
neurolog, lekarz 
rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog, lekarz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, felczer 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

raz na 5 lat** 30%  

15 
Wózek inwalidzki 
ręczny do stałego 
użytkowania* 

Znaczne trwałe ograniczenie 
zdolności poruszania się 

ortopeda, chirurg, 
neurolog, lekarz 
rehabilitacji 

raz na 5 lat** bezpłatnie  
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medycznej, 
reumatolog 

16 

Wózek inwalidzki 
specjalny 
stabilizujący plecy i 
głowę* 

Dla osób dorosłych z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym oraz przy rozległych 
porażeniach i niedowładach 
kończyn i tułowia 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz na 5 lat** bezpłatnie  

17 

Wózek specjalny 
dziecięcy 
stabilizujący plecy i 
głowę* 

Mózgowe porażenie dziecięce 
oraz inne schorzenia 
uniemożliwiające samodzielne 
poruszanie się 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej, 
reumatolog 

raz na 3 lata** bezpłatnie  

18 
Wózek do 
raczkowania 
(pełzak)* 

Niedowłady mięśniowe u dzieci 
ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 2 lata** bezpłatnie  

19 Fotelik do siedzenia 
dla dzieci* 

Mózgowe porażenie dziecięce 
lub inne schorzenia 
uniemożliwiające samodzielne 
poruszanie się 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 2 lata** bezpłatnie  

20 
Indywidualne 
przedmioty 
pionizujące* 

Rozległe porażenia i 
niedowłady kończyn oraz 
tułowia 

ortopeda, neurolog, 
lekarz rehabilitacji 
medycznej 

raz na 4 lata** bezpłatnie  

* Wyroby medyczne będący przedmiotami ortopedycznymi podlegające naprawie. 

** Wyroby medyczne będący przedmiotami ortopedycznymi, których okres użytkowania może ulec skróceniu 
zgodnie z częścią III załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

Część II 

PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OBUWIA ORTOPEDYCZNEGO  

1. Wrodzone lub utrwalone, zaburzające funkcję chodu zniekształcenia stopy: 

1) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-
szpotawa, piętowa), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek; 

2) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach 
podparcia stopy; 

3) występowanie typowych zniekształceń statyczno-dynamicznych przodostopia obejmujące: 

a) przykurcze palców, których opuszki nie opierają się na podłożu (młoteczkowate zniekształcenia 
palców), 
b) koślawość palucha przekraczającą 60°, 
c) podeszwowe wystawanie głów kości śródstopia z zanikiem tkanki podskórnej; 

4) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, 
słoniowatość) oraz stopa krótsza co najmniej o 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości; 

5) usztywnienie stopy i stawu skokowo-goleniowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. 

2. Skrócenie kończyny dolnej: 

1) u osób dorosłych co najmniej 3 cm; 

2) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia co najmniej 2 cm. 

3. Porażenia i niedowłady mięśni stabilizujących stopę. 

4. Amputacja części stopy, tj: ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z 
wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego. 

5. W przypadku konieczności utrwalenia wyników operacyjnego leczenia stopy. 
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6. Utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim 
stóp co najmniej o 4 cm (zgięcie podeszwowe). 

 

 

Część III  

PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA MOŻE ULEC SKRÓCENIU  

1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia 
okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, a możliwości regulacji 
tego przedmiotu zostały wyczerpane. 

2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a 
wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: 

1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia 
okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; 

2) rehabilitacji; 

3) rozwoju fizycznego. 

3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem 
ortopedycznym, wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu. 

 

 

 


