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Informacja o sposobie wykorzystania środków z opłaty od napojów z dodatkiem cukrów 

kofeiny lub tauryny

Szanowny Panie Ministrze,

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w dyspozycji art. 12k ustawy o 

zdrowiu publicznym1 informuję, że łączna kwota środków finansowych, które wpłynęły do 

Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu opłaty od napojów z dodatkiem cukrów kofeiny lub 

tauryny (dalej opłata) w roku 2021 r. wyniosła 1 420 926 596,94 zł.

W 2021 roku zaplanowano wydatkowanie 1 008 000 000 zł. 

Środki z opłaty zostały przekazane na finasowanie świadczeń opieki zdrowotnej związane z 

utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle 

niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych oraz na działania o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym.  

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych Narodowy Funduszu Zdrowia środki z opłaty 

przeznaczył na kontynuowanie projektów – Środa z Profilaktyką oraz rozwój portalu 

diety.nfz.gov.pl.

1 tj. z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1956)
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 Materiały informacyjne oraz filmy - wywiady z  ekspertami w dziedzinie profilaktyki chorób i 

promocji zdrowia zamieszczane są na stronie Akademii NFZ 

https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/. Materiały informacyjne i edukacyjne są 

również cyklicznie udostępniane placówkom podstawowej opieki zdrowotnej za 

pośrednictwem systemów informatycznych NFZ. Ponadto projekt komunikowany jest w 

mediach społecznościowych NFZ: Facebook (profil Akademia NFZ, 16 profili Zespołów 

Profilaktyki Zdrowotnej OW NFZ: Profilaktyka w praktyce), Twitter, oraz na kanale YouTube 

Akademia NFZ.

W celu edukacji prozdrowotnej Polaków oraz w związku z szerzeniem wiedzy na temat 

wpływu żywienia na zdrowie, na portalu diety.nfz.gov.pl dostępne są plany żywieniowe 

przygotowane z myślą o prawidłowym żywieniu i kształtowaniu właściwych nawyków 

żywieniowych. Portal diety.nfz.gov.pl oferuje plany żywieniowe z zakresu dietoprofilaktyki 

oraz dietoterapii. Uzupełnieniem ww. działań jest regularna, stała komunikacja na kanałach 

social media.

W 2021r. kwotę 1 059 067 361,01 zł przeznaczono na refundację produktów leczniczych 

stosowanych w leczeniu cukrzycy oraz kwotę  494 450 830,42 zł na paski do mierzenia glukozy 

w krwi.

Na realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach chorób 
metabolicznych, diabetologii dla dorosłych i dla dzieci  w 2021 r. wydano: 

2021

nazwa zakresu świadczeń
Liczba pacjentów Liczba 

produktów Wartość świadczeń

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB 
METABOLICZNYCH 43 403 101 017 6 498 039
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
DIABETOLOGII 924 097 2 157 358 128 095 678
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
DIABETOLOGII DLA DZIECI 23 970 79 854 8 726 314
KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA 
OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD 
PACJENTEM Z CUKRZYCĄ 19 138 91 640 11 306 213

Jednocześnie wskazuję , że zapisy wyżej wymienionej ustawy poza wskazaniem przeznaczenia 

opłaty, nie określają sposobu podziału opłaty pomiędzy poszczególne zadania (o charakterze 

edukacyjnym, profilaktycznym i świadczenia opieki zdrowotnej), ani nie ustanawiają 
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szczególnych zasad ewidencji, w tym w szczególności w zakresie kosztów . Z tego też względu 

przychody z opłaty i finansowane z nich koszty realizacji zadań ewidencjonowane są na 

zasadach ogólnych, mających zastosowane do przychodów ze składek na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z tych składek.

Z poważaniem

Bernard Waśko
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