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Szkolenie z zakresu nowych 
limitów finansowych dla wyrobów 
chłonnych obowiązujących 
od 1 grudnia 2021

Materiały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
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Agenda
1. Stare i nowe  limity finansowe - różnice

2. Praktyczne przykłady wyliczania refundacji

3. Konsekwencja zmian dla poszczególnych grup pacjentów

4. Realne korzyści dla pacjenta na przykładach produktów TENA

5. Pytania
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Stare i nowe 
limity finansowe 

różnice
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Na czym polega zmiana?

• dla pieluchomajtek, majtek chłonnych 
i pieluch anatomicznych limit za 1 szt. 1,70 zł 
– 70% refundacji 

• dla wkładów anatomicznych 
i podkładów limit za 1 szt. 
1,00 zł – 70% refundacji 

• Limit jest przypisany do każdej sztuki 1,70 zł 
lub 1,00 zł (jw.) 

• P.100  - 100% refundacji 
do limitu 77,00 zł na miesiąc

• P.101  - 70% refundacji 
do limitu 90,00 zł na miesiąc

• Limitu nie dzielimy na sztuki. 
Limit jest na miesiąc, niezależnie 
od ilości wydanych sztuk

Kod P.101 i P.100 nie warunkują limitu finansowania jest on zależny od 
kategorii produktu. Dla obu kodów refundacja będzie wynosić 70% limitu.

Nie ma stałego limitu na miesiąc, limit jest przypisany do każdej sztuki produktu

WNIOSKI:

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Na czym polega zmiana?

90 szt. – limit 90 zł -> ref. 63 zł 90 szt. – limit 153 zł -> ref. 107,10 zł

Ważne
Limit jest przypisany do jednej sztuki

cena za 1 szt. wyższa lub równa limitowi 
np. 1,70 zł to ref. 1,70 zł x 70% = 1,19 zł

cena za 1 szt. niższa niż limit np. 1,50 zł 
to ref.  1,50 zł x 70% = 1,05 zł

Ważne
Limit nie jest przypisany do jednej sztuki 
tylko jest to stała wartość na dany miesiąc

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Na czym polega zmiana?

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021

dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch 
anatomicznych P.101 i P.100    ref. 70% do limitu

90 szt. – limit 90 szt. x 1,70 zł = 153 zł ref. 107,10 zł

60 szt. – limit 60 szt. x 1,70 zł = 102 zł ref. 71,40 zł

30 szt. – limit 30 szt. x 1,70 zł = 51 zł ref. 35,70 zł
dla wkładów anatomicznych i podkładów 
P.101 i P.100–> ref. 70% do limitu

90 szt. – limit 90 szt. x 1,00 zł = 90 zł ref. 63 zł

60 szt. – limit 60 szt. x 1,00 zł = 60 zł ref. 42 zł

30 szt. – limit 30 szt. x 1,00 zł = 30 zł ref. 21 zł

WNIOSKI: Limit ilościowy pozostaje bez zmian i wynosi 90 sztuk na miesiąc
Wysokość refundacji rośnie wraz z ilością sztuk 

P.101  (przy cenie detalicznej wyższej 
lub równej limitowi) -> ref. 70% do limitu

90 szt. – limit 90 zł ref. 63 zł

60 szt. – limit 90 zł ref. 63 zł

30 szt. – limit 90 zł ref. 63 zł 
P.100 (przy cenie detalicznej wyższej lub 
równej limitowi) -> ref. 100% do limitu

90 szt. – limit 77 zł ref. 77 zł
60 szt. – limit 77 zł ref. 77 zł

30 szt. –limit 77 zł ref. 77 zł
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Od 1 grudnia 2021 roku zostanie wprowadzona 

minimalna chłonność dla produktów 

zgłaszanych do refundacji – 250 ml, 

wg starych zasad nieoficjalnie było to 350 ml

Wszystkie produkty TENA zgłoszone w cenniku 

refundacyjnym Essity spełniają ten warunek

Na czym polega zmiana?

Przyporządkowanie poszczególnych produktów 
do kategorii produktowej pozostaje bez zmian: 
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Pozostałe produkty, których chłonność wynosi powyżej
250 ml nie będące w cenniku refundacyjnym
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Praktyczne
przykłady 
wyliczania 
refundacji
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Stary i nowy sposób wyliczenia refundacji

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. 
na kod P.101 bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA PANTS ProSkin NORMAL M 
(2,45 zł/szt.)

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 2,45 zł = 220,50 zł

Limit: 90 zł = 90 zł 

Refundacja: 90 zł x 70% = 63 zł
Dopłata: 220,50 zł – 63 zł = 157,50 zł

Sposób wyliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 

90 szt. x 2,45 zł = 220,50 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł 

Refundacja za 1 szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Refundacja: 

90 szt. x 1,19 zł = 107,10 zł 

Dopłata: 

220,50 zł – 107,10 zł = 113,40 zł

W tym przypadku zysk dla pacjenta 44,10 zł

Sposób wyliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 

90 szt. x 2,45 zł = 220,50 zł

Limit dla 90 szt. 
1,70 zł x 90 szt. = 153 zł

Refundacja
153 zł x 70% = 107,10 zł

Dopłata: 

220,50 zł – 107,10 zł = 113,40 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. majtki chłonne 
bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA PANTS ProSkin NORMAL M (2,45 zł/szt.)

Przykład 1. Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne 
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Stary i nowy sposób wyliczenia refundacji

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. 
na kod P.101 bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY EXTRA 
(1,5 zł/szt.)

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,5 zł = 135 zł

Limit: 90 zł 

Refundacja: 
90 zł x 70% = 63 zł

Dopłata: 
135 zł – 63 zł = 72 zł

Sposób wyliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,5 zł = 135 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł, jeśli cena za sztukę jest niższa niż 
limit refundacja wyliczana 
z ceny za sztukę

Refundacja za szt.:
1,50 zł x70% = 1,05 zł 

Refundacja: 
90 szt. x 1,05 zł = 94,50 zł

Dopłata: 
135 zł – 94,50 zł = 40,50 zł

W tym przypadku zysk dla pacjenta 31,50 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na pieluchy anatomiczne 
bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY EXTRA (1,5 zł/szt.)

Sposób wyliczania II 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,5 zł = 135

Limit dla 90 szt.: jeżeli cena detaliczna 
jest niższa niż limit refundacja wyliczana 
z ceny detalicznej

Refundacja: 
135 zł x 70% = 94,50 zł

Dopłata: 
135 zł– 94,50 zł = 40,50 zł

Przykład 2. Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne 
2. Cena produktu poniżej limitu 1,70 zł

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Stary i nowy sposób wyliczenia refundacj

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. 
na kod P.101 bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY NORMAL 
(1,05 zł/szt.)

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,05 zł = 94,50 zł

Limit: 90 zł 

Refundacja: 
90 zł x 70% = 63 zł

Dopłata: 
94,50 zł – 63 zł = 31,50 zł

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,05 zł = 94,50 zł

Limit dla 1 szt.: 1,0 zł 

Refundacja za 1 szt.:
1,00 zł x70% = 0,70 zł

Refundacja: 
90 szt. x 0,70 zł = 63 zł

Dopłata: 
94,50 zł – 63 zł = 31,50 zł

W tym przypadku dla pacjenta nie ma różnicy w dopłacie

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
90 szt. x 1,05 zł = 94,50 zł

Limit dla 90 szt. 1,0 zł x 90 szt. = 90 zł

Refundacja: 
90 zł x 70% = 63 zł

Dopłata: 
94,50 zł – 63 zł = 31,50 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 90 szt. na wkłady anatomiczne
bez uprawnień dodatkowych 
Pacjent potrzebuje TENA LADY NORMAL (1,05 zł/szt.)

Przykład 3. Warunki:
1. Grupa produktowa: wkłady anatomiczne i podkłady 
2. Cena produktu powyżej limitu 1,00 zł

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Przykład 4. Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 180 szt.

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc 
na 180 szt. na kod P.101 uprawnienia dodatkowe 
47ZN Pacjent potrzebuje 
TENA Slip ProSkin Super M (2,60 zł/szt.)

Sposób przeliczania I

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 2,60 zł = 468 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Refundacja za szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Refundacja: 
180 szt. x 1,19 zł = 214,20 zł

Dopłata: 
468 zł – 214,20 zł = 253,80 zł

W tym przypadku zysk dla pacjenta 88,20 zł

Sposób przeliczania II 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 2,60 zł = 468 zł

Limit dla 180 szt.: 
180 szt. x 1,70 zł = 306 zł

Refundacja: 
306 zł x 70% = 214,20 zł

Dopłata: 
468 zł– 214,20 zł = 253,80 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 180 szt. na pieluchomajtki
uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA Slip ProSkin Super M (2,60 zł/szt.)

Stary i nowy sposób wyliczenia refundacji

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
180 szt. x 2,60 zł = 468 zł

Limit: 180 zł 

Refundacja: 
180 zł x 70% = 126 zł

Dopłata: 
468 zł – 126 zł = 342 zł

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021
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Konsekwencja zmian 
dla poszczególnych grup pacjentów
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Konsekwencje finansowe zmiany limitu dla pacjenta

Uogólniając:

na każdą sztukę refundacji przypadło „0,70 zł”/ „0,86 zł” refundacji 

od 1 grudnia na każdą sztukę przypadnie dokładnie 1,19 zł/ 0,70 zł 
(o ile cena za sztukę nie będzie poniżej limitu za sztukę) 

na każdej sztuce pacjent zyska do 0,49 zł dla pieluchomajtek, 
majtek chłonnych i pieluch anatomicznych 

miesięczny zysk dla pacjenta przy 90 szt. wyniesie 44,10 zł dla pieluchomajtek, 
majtek chłonnych i pieluch anatomicznych 
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Od jakiej ilości sztuk pacjent uzyska większą refundację 
od 1 grudnia 2021?

Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych:

Przy kodzie P.101 powyżej 52 sztuk zmiana korzystna dla pacjenta      ref. 63,07 zł



Essity Internal

Od jakiej ilości sztuk pacjent uzyska większą refundację 
od 1 grudnia 2021?

Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych:

Przy kodzie P.100 powyżej 64 sztuk zmiana korzystna dla pacjenta  ref. 77,35 zł 
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Od jakiej ilości sztuk pacjent uzyska większą refundację 
od 1 grudnia 2021?

Dla wkładów anatomicznych i podkładów:
Przy kodzie P.101 ten sam poziom 

refundacji jest przy 90 sztukach 
poniżej pacjenci tracą

Przy kodzie P.100 Pacjenci 
tracą w każdym przypadku



Od jakiej ilości sztuk pacjent uzyska większą refundację 
od 1 grudnia 2021?

Uprawnienia dodatkowe 47 DN, ZN i ZND przy kodzie 
P.101 
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Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021

Konsekwencje finansowe zmiany limitu dla pacjenta

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 91 szt. 
na kod P.101 uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA Slip ProSkin Super 
M (2,60 zł/szt.)

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
91 szt. x 2,60 zł = 236,60 zł

Limit: 180 zł 

Refundacja: 
180 zł x 70% = 126 zł

Dopłata: 
236,60 zł – 126 zł = 110,60 zł

Sposób przeliczania I 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
91 szt. x 2,60 zł = 236,60 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Refundacja za szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Refundacja: 
91 szt. x 1,19 zł = 108,29 

Dopłata: 
236,60 zł – 108,29 zł = 128,31 zł

W tym przypadku pacjent zapłaci więcej o 17,71 zł

Sposób przeliczania II 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
91 szt. x 2,60 zł = 236,60 zł

Limit dla 91 szt.: 
91 szt. x 1,70 zł = 154,70 zł

Refundacja: 
154,70 zł x 70% = 108,29 zł

Dopłata: 
236,60 zł – 108,29 zł = 128,31 zł

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 91 szt. na pieluchomajtki uprawnienia 
dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA Slip ProSkin Super M (2,60 zł/szt.)

Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 91 szt.
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Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021

Warunki:
1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne
2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł
3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 106 szt.

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 106 szt. 
na kod P.101 uprawnienia dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA Slip ProSkin
Super M (2,60 zł/szt.)

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 2,60 zł = 275,60 zł

Limit: 180 zł 

Refundacja: 
180 zł x 70% = 126 zł

Dopłata: 
275,60 – 126 zł = 149,60 zł

Sposób przeliczania I 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 2,60 zł = 275,60 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Refundacja za szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Refundacja: 
106 szt. x 1,19 zł = 126,14 zł

Dopłata: 
275,60 – 126,14 zł = 149,46 zł

W tym przypadku pacjent
zyska 0,14 zł od tej liczby sztuk w górę pacjent już tylko zyskuje

Zlecenie wystawione na 1 miesiąc na 106 szt. na pieluchomajtki uprawnienia 
dodatkowe 47ZN
Pacjent potrzebuje TENA Slip ProSkin Super M (2,60 zł/szt.)

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
106 szt. x 2,60 zł = 275,60 zł

Limit dla 106 szt.: 
106 szt. x 1,70 zł = 180,20 zł

Refundacja: 
180,20 zł x 70% = 126,14 zł

Dopłata: 
275,60 – 126,14 zł = 149,46 zł

Konsekwencje finansowe zmiany limitu dla pacjenta
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Wg. przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2021

WYLICZ REFUNDACJĘ UWZGLĘDNIAJĄC 
PONIŻSZE WARUNKI:

1. Grupa produktowa: pieluchomajtki, majtki 
chłonne i pieluchy anatomiczne

2. Cena produktu powyżej limitu 1,70 zł

3. Pacjent z uprawnieniem 47ZN zlecenie na 120 szt.

4. Zlecenie na 120 szt. na 1 miesiąc

5. TENA PANTS ProSkin NORMAL M (2,45 zł/szt.)

ZADANIE
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Wg. przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2021

Sposób przeliczania I 

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
120 szt. x 2,45 zł = 294 zł

Limit dla 1 szt.: 1,70 zł

Refundacja za szt.:
1,70 zł x70% = 1,19 zł

Refundacja: 
120 szt. x 1,19 zł = 142,80 zł 

Dopłata: 
294 zł – 142,80 zł = 151,20 zł

Sposób przeliczania II

Cena detaliczna wydanych wyrobów: 
120 szt. x 2,45 zł = 294 zł

Limit dla 120 szt.: 120 szt. x 1,70 zł = 204 zł

Refundacja: 
204 zł x 70% = 142,80 zł

Dopłata: 
294 zł– 142,80 zł = 151,20 zł
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Realne 
korzyści 
dla pacjenta na 
przykładach 
produktów 
TENA
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Ile zapłaci pacjent jeżeli kupi 90 sztuk 
zamiast dotychczasowych 60 sztuk w ramach refundacji?

TENA Pants Proskin Normal L
cena za 1 szt. 2,75 zł

Przepisy obowiązujące 
do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta 
przy zakupie 60 szt. 
w refundacji: 102 zł

Przepisy obowiązujące 
od 1 grudnia 2021

Dopłata pacjenta
przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 140,40 zł

Pacjent po zmianie przepisów kupi opakowanie 30 sztuk za 
cenę 38,40 zł, za które pełnopłatnie musiałby zapłacić 82,50 zł

Cena opakowania bez refundacji 30 szt. 82,50 zł 

140,40 zł – 102 zł = 38,40 zł
Pacjent za dodatkowe 30 szt. poniesie koszt 38,40 zł

WNIOSEK:
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Ile zapłaci pacjent jeżeli kupi 90 sztuk 
zamiast dotychczasowych 60 sztuk w ramach refundacji?

TENA Pants Proskin Normal M 
cena za 1 szt. 2,45 zł

Pacjent po zmianie przepisów kupi opakowanie 30 sztuk 
za cenę 29,40 zł ,za które pełnopłatnie musiałby zapłacić 73,50 zł

113,40 zł – 84 zł = 29,40 zł
Pacjent za dodatkowe 30 szt. poniesie koszt 29,40 zł

Cena opakowania bez refundacji 30 szt. 73,50 zł 

Przepisy obowiązujące 
do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta 
przy zakupie 60 szt. 
w refundacji: 84 zł

Przepisy obowiązujące 
od 1 grudnia 2021

Dopłata 
przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 113,40 zł

WNIOSEK:
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Ile zapłaci pacjent jeżeli kupi 90 sztuk 
zamiast dotychczasowych 60 sztuk w ramach refundacji?

TENA Slip Proskin Super L 
cena za 1 szt. 2,95 zł

Przepisy obowiązujące 
do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta 
przy zakupie 60 szt. 
w refundacji: 114 zł

Przepisy obowiązujące 
od 1 grudnia 2021

Dopłata 
przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 158,40 zł

Pacjent po zmianie przepisów kupi opakowanie 30 sztuk za cenę 
44,40 zł za które pełnopłatnie musiałby zapłacić 88,50 zł

158,40 zł – 114 zł = 44,40 zł
Pacjent za dodatkowe 30 szt. poniesie koszt 44,40 zł

Cena opakowania bez refundacji 30 szt. 88,50 zł 

WNIOSEK:
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Ile zapłaci pacjent jeżeli kupi 90 sztuk 
zamiast dotychczasowych 60 sztuk w ramach refundacji?

Przepisy obowiązujące 
do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta 
przy zakupie 60 szt. 
w refundacji: 27 zł

Przepisy obowiązujące 
od 1 grudnia 2021

Dopłata 
przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 40,50 zł

Pacjent po zmianie przepisów kupi opakowanie 30 sztuk za cenę 
13,50 zł za które pełnopłatnie musiałby zapłacić 45 zł

TENA Lady Extra 
cena za 1 szt. 1,50

40,50 zł – 27 zł = 13,50 zł
Pacjent za dodatkowe 30 szt. poniesie koszt 13,50 zł

Cena opakowania bez refundacji 30 szt. 45 zł 

WNIOSEK:
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WNIOSEK:

Ile dopłaci pacjent po zmianach limitu kupując 90 sztuk 
produktu w wyższym poziomie chłonności?

TENA Pants Proskin Normal M 
cena za 1 szt. 2,45 zł. 

Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta przy zakupie 90 szt. 
w refundacji 157,50 zł

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021

Dopłata przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 162,90 zł

Dopłacając 5,40 zł pacjent otrzyma produkty o wyższej 
chłonności przy takiej samej ilości sztuk

TENA Pants Proskin Plus M
cena za 1 szt. 3,00 złvs



Essity Internal
WNIOSEK:

Ile dopłaci pacjent po zmianach limitu kupując 90 sztuk 
produktu w wyższym poziomie chłonności?

Przepisy obowiązujące do 30 listopada 2021

Dopłata pacjenta przy zakupie 90 szt. 

w refundacji 184,50 zł

WNIOSKI:

Przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2021

Dopłata przy zakupie 90 szt. 
w refundacji: 185,40 zł

Dopłacając 0,90 zł pacjent otrzyma produkty o wyższej 
chłonności przy takiej samej ilości sztuk

TENA Pants Proskin Normal L 
cena za 1 szt. 2,75 zł 

TENA Pants Proskin Plus L
cena za 1 szt. 3,25 złvs
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Dziękujemy za uwagę


