
Projekt z dnia 19 lutego 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )

z dnia ……… 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2))

 zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168) załącznik 

nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

                                                     UZASADNIENIE

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 
1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.
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Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1398, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168), zwanego dalej „rozporządzeniem”, polegające na 

podwyższeniu wysokości finansowania przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów 

wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, według 

poziomów i warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie 

w sanatorium uzdrowiskowym podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, 

zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5%. Konieczność podwyższenia 

ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynika ze wzrostu cen produktów 

spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości, niezbędnych do funkcjonowania 

sanatorium uzdrowiskowego. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, zgodnie z Komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. 

(M.P. poz. 58) wyniósł 3,4% i w związku z tym sumaryczna wartość zmian średniorocznego 

wskaźnika w kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w 2014 r., 

przekroczyła określoną rozporządzeniem wartość 5% (2015 r. – minus 0,9%; 2016 r. – minus 

0,6%; 2017 r. – 2%; 2018 r. – 1,6%; 2019 r. – 2,3%; 2020 r. – 3,4%). W związku z powyższym, 

mając na względzie przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia, dokonano podwyższenia ponoszonych 

przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium 

uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu. Do wyliczeń przyjęto „uśredniony” wskaźnik 7,8%.
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Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projekt 

rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na 

konieczność jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb osób 

przebywających w sanatorium uzdrowiskowym. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku 

do projektu rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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