
 

 

Pracownia Obuwia „KRISMAR” 

Krzysztof Grulich 

ul. Łukowa 15 

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

Przyjmujemy wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne o następujących kodach: 
 

 

 

Kod Rodzaj obuwia 

Osoba uprawniona do 

wystawienia zlecenia 

na zaopatrzenie 

ortopedyczne 

Limit finansowania 

ze środków NFZ 

 

Wysokość udziału 

własnego pacjenta           

(w kwocie limitu NFZ) 

Jak często 

przysługuje obuwie 

refundowane przez 

NFZ 

N.064.00 
But na stopę o różnym zniekształceniu          

(dla dorosłych) 

 

Ortopeda 

 

 

Reumatolog 

 

 

Neurolog 

 

 

155 zł 30% dorośli raz na rok 

N.064.01 
But na stopę o różnym zniekształceniu      

(dla dzieci) 
155 zł 

0% dzieci do 
ukończenia 18 roku 

raz na 6 miesięcy 

N.065.00 
But wyrównujący skrócenie kończyny 

dolnej  (dla dorosłych) 
210 zł 30% dorośli raz na rok 

N.065.01 
But wyrównujący skrócenie kończyny 

dolnej (dla dzieci) 
210 zł 

0% dzieci do 
ukończenia 18 roku 

raz na 6 miesięcy 

N.066.00 
But przy amputacji w obrębie stopy  

(dla dorosłych) 
155 zł 30% dorośli raz na rok 



 

 

N.066.01 
But przy amputacji w obrębie stopy  

(dla dzieci) 

 

 

Lekarz rehabilitacji 

medycznej 

 

 

Chirurg 

 

155 zł 
0% dzieci do 

ukończenia 18 roku 
raz na 6 miesięcy 

N.067.00 
But do ortezy obejmującej stopę                      

(dla dorosłych) 
210 zł 30% dorośli raz na rok 

N.067.01 
But do ortezy obejmującej stopę  

( dla dzieci) 
210 zł 

0% dzieci do 
ukończenia 18 roku 

raz na 6 miesięcy 

N.068.00 

But do pary przy zaopatrzeniu 

jednoczesnym na chorą stopę - 

(dla dorosłych) 

100 zł 30% dorośli raz na rok 

N.068.01 

But do pary przy zaopatrzeniu 

jednoczesnym na chorą stopę  

(dla dzieci) 

100 zł 
0% dzieci do 

ukończenia 18 roku 
raz na 6 miesięcy 

 

Ważne informacje: 

 Przez limit finasowania rozumie się maksymalną kwotę, jaką dopłaca NFZ do 1 buta 

 Przykładowo osoba dorosła mająca dwie stopy zniekształcone uzyska refundację w kwocie  2* (70% * 155) = 2 * 108,5 zł = 217 zł 

 Dziecko do 18 roku życia mające również dwie stopy zniekształcone uzyska refundację w kwocie  2*(100% * 155)= 2 * 155 zł = 310 zł 

 


