
Sposób wyliczania cen maksymalnych dla szpitali 

Zastosowane przepisy prawa: 

• Art. 9 ust. 2 ustawy o refundacji leków.  

• Art. 15 ust. 6 ustawy o refundacji leków. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2011 - Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

• Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 09.01.2012 dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiących podstawę limitu.  

 

Etapy wyliczania cen maksymalnych dla szpitali: 

1. Z obwieszczenia z dnia 29.12.2011 sprawdzamy nr grupy limitowej danego leku np. Euthyrox grupa 83.0, Staveran grupa 42.0, 
Haloperidol 177.2, Coronal grupa 40.0 

2. W obwieszczeniu z dnia 9.01.2012 znajdujemy szukaną grupę i sprawdzamy jaki lek jest podstawą limitu. 
3. Sprawdzamy jaka jest cena zbytu leku stanowiącego podstawę limitu i ile ten lek ma DDD. Cenę zbytu leku stanowiącego podstawę 

limitu dzielimy przez liczbę DDD tego leku aby otrzymać cenę za 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu (Obwieszczenie z 
9.01.2012 - Limity – dzielimy dane z kolumny M przez dane z kolumny L). 

4. Sprawdzamy na stronie WHO liczbę DDD w leku, dla którego robimy wyliczenia. 
5. Mnożymy cenę 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu (wyliczoną w punkcie 3) przez ilość DDD naszego leku (z punktu 4). 
6. Otrzymujemy maksymalną cenę zbytu leku do szpitala i dodajemy do niej maksymalną 7% marżę hurtową aby otrzymać maksymalną 

cenę jaką może zapłacić szpital za dany lek. 
7. Porównujemy w obwieszczeniu z dnia 29.12.2011 r. otrzymaną cenę z punktu 6 z ceną hurtową leku, dla którego robimy wyliczenia (do 

urzędowej ceny zbytu dodajemy 7%  marży hurtowej). 

 



PRZYKŁAD: 

Poszukujemy ceny maksymalnej szpitalnej dla leku CORONAL 5 mg: 

1. Coronal - grupa 40.0 
2. Podstawa limitu - Atenolol 25 mg x 60 tabl. DDD dla Atenololu – 75 mg 
3. Cena zbytu Atenololu 25 mg x 60 tabl. = 2,40 zł; Cena zbytu z marżą = 2,568 zł; Ilość DDD w opakowaniu = 20 co daję cenę za 1 DDD 

= 0,1284 zł/0,13 zł 
4. Coronal 5 mg x 30 tabl., 1 DDD dla Bisoprololu (substancja czynna) = 10 mg, w opakowaniu leku Coronal 5 mg x 30 tabl = 15 DDD 
5. 15 DDD x 0,1284zł = 1,93 zł 
6. 1,80 zł + 7% marży = 1,93 zł 
7. Urzędowa cena zbytu Coronal 5 mg x 30 tabl. = 5,08 +7% marży = 5,44 > 1,93 zł 

Według wyżej zawartych obliczeń maksymalna cena dla leku Coronal 5 mg x 30 tabl. dla szpitala wynosi 1,93 zł a ta cena jest znacznie niższa 
od urzędowej ceny zbytu w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2011 - Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – 5,44 zł. 

Poszukujemy ceny maksymalnej szpitalnej dla leku Haloperidol 1 mg: 

8. Haloperidol tabletki - grupa 177.2 
9. Podstawa limitu – Haloperidol 5 mg x 30 tabl. DDD dla Haloperidolu – 8 mg 
10. Cena zbytu Haloperidolu 5 mg x 30 tabl. = 4,16 zł; Cena zbytu z marżą = 4,4512 zł; Ilość DDD w opakowaniu = 18,75 co daję cenę za 1 

DDD = 0,238 zł/0,24 zł 
11. Haloperidol 1 mg x 40 tabl., 1 DDD dla Haloperidolu = 8 mg, w opakowaniu leku Haloperidol 1 mg x 40 tabl = 5 DDD 
12. 5 DDD x 0,238 zł = 1,19 zł 
13. Urzędowa cena zbytu Haloperidol 1 mg x 40 tabl. = 4,16 zł. + 7% marży =  4,45 zł. 

Według wyżej zawartych obliczeń maksymalna cena dla leku Haloperidol 1 mg x 40 tabl. dla szpitala wynosi 1,19 zł a ta cena jest znacznie 
niższa od urzędowej ceny zbytu w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2011 - Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – 4,45 zł. 


