
Płytki oraz worki stomijne są w Polsce w 100% 
refundowane, co oznacza, że Pacjenci w ramach 
refundacji mogą zaopatrzyć się w nie bezpłatnie  
do wysokości limitu (kod P.99).   

Pozostałe wyroby stomijne można nabyć 
w limicie 120,00 zł z odpłatnością pacjenta 
w wysokości 20% (kod P.141).

Zasady refundacji  
sprzętu stomijnego  
obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 

Ważne  
od 1 stycznia 

2023 r. 

Jeśli masz pytania dotyczące refundacji  
skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem  
Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast 800 300 300  
czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.



Zlecenia na sprzęt stomijny w Polsce realizowane są w ramach miesięcznych 
limitów kwotowych, które opisane zostały w poniższej tabeli. 
Limity refundacji sprzętu stomijnego:

 
Nowo operowani pacjenci ze stomią otrzymują pierwsze zlecenie na jeden 
miesiąc z podwójnym limitem (kod P.99A – limit miesięczny 900,00 zł  – 
kolostomia i ileostomia lub inne przetoki oraz 1060,00 zł – urostomia) oraz 
oddzielny wniosek na pozostałe wyroby medyczne w tym środki do pielęgnacji 
stomii (kod P.141A – limit miesięczny 240,00 zł z 20% odpłatnością pacjenta). 

Aby uzyskać zlecenie uprawniające do odbioru sprzętu stomijnego w ramach 
refundacji należy udać się do osoby uprawnionej (np. lekarz, pielęgniarka, 
położna, felczer). 

Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone elektronicznie 
w systemie NFZ (e-potwierdzenie) można realizować w dowolnym sklepie 
medycznym. 

rodzaj wyrobu
ilość sztuk 

na zleceniu/
miesiąc

Wartość  
limitu/ 
miesiąc

Kod  
zaopatrzenia

 odpłatność  
pacjenta

dopłata  
pacjenta

refundacja 
nFz

Worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 
2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do 
zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji 
(kolostomia)

Limit  
miesięczny

450,00 zł  
(kolo, ileo)
530,00 zł  

(uro) 
P.99 0% 0,00 zł 

450,00 zł  
(kolo, ileo)
530,00 zł  

(uro)

Pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną 
stomią. Worki stomijne w systemie 
1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki 
stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia).

Limit  
miesięczny

900,00 zł  
(kolo, ileo)
1060,00 zł  

(uro)

P.99A 0% 0,00 zł 

900,00 zł  
(kolo, ileo)
1060,00 zł 

(uro)

Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, 
półpierścienie, pierścienie o właściwościach 
uszczelniających lub gojących, produkty do 
usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry 
wokół stomii lub środki zagęszczające luźną 
treść jelitową).

Limit  
miesięczny 120,00 zł P.141 20% 24,00 zł 96,00 zł

Pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną 
stomią. Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, 
półpierścienie, pierścienie o właściwościach 
uszczelniających lub gojących, produkty do 
usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry 
wokół stomii lub środki zagęszczające luźną 
treść jelitową).

Limit  
miesięczny 240,00 zł P.141A 20% 48,00 zł 192,00 zł
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