
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu  
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Główne zmiany w zasadach refundacji sprzętu stomijnego od 1 stycznia 2023 r.

 Kod P.99A   Nowo operowani pacjenci ze stomią będą otrzymywali pierwszy wniosek na jeden miesiąc 
z podwójnym limitem (kod P.99A – limit miesięczny 900 PLN – kolostomia i ileostomia oraz 1060 
PLN urostomia) oraz oddzielny wniosek na środki do pielęgnacji stomii (kod P.141A – limit 
miesięczny 240 PLN oraz odpłatność pacjenta 20%) 

 Kod P.99   Podniesiono miesięczne limity stomijne (kod P.99) w ramach których pacjenci mogą odebrać 
bezpłatnie worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub 
worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

	 	 	 •	 Kolostomia	(kod	P.99.K)	–	450	PLN
	 	 	 •	 Ileostomia	(kod	P.99.I)	–	450	PLN
	 	 	 •	 Urostomia	(kod	P.99.U)	–	530	PLN
 
Kod P.141    Wprowadzono dla kolostomii, ileostomii i urostomii oddzielny wniosek na środki do pielęgnacji (kod 

P.141)	z	limitem	120	PLN	oraz	odpłatność	pacjenta	w	wysokości	20%.	Każdy	pacjent,	który	będzie	
chciał	odebrać	środki	do	pielęgnacji	od	stycznia	2023	musi	mieć	oddzielny	wniosek	z	kodem	P141.	
W	tym	kodzie	odbierać	będzie	można:	„wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, 
pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu 
stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)”

Uprawnienia dodatkowe      Wprowadzono dwie istotne zmiany dla osób korzystających z uprawnień dodatkowych 
47ZN, 47ZND, 47DN. W przypadku zlecenia na środki do pielęgnacji (kod P.141) 
będzie obowiązywała odpłatność w wysokości 20% do limitu.

Lista osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny została poszerzona o lekarzy 
posiadających specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także w dziedzinie rehabilitacji.
Zmieniono zasadę przepisywania zleceń. Osoba uprawniona będzie zlecać ryczałt lub jego część lub jego 
wielokrotność w przypadku pacjentów ze specjalnymi uprawnieniami.

Refundacja sprzętu stomijnego

Rodzaj wyrobu
Ilość sztuk 

na zleceniu/
miesiąc

Wartość  
limitu/ 
miesiąc

Kod  
zaopatrze-

nia

 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


