DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r.
Poz. 971
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
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 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez
świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Odpłatność ta podlega corocznie waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

 inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
M
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374,
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363,
Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1793, z 2010 r. Nr 192, poz. 1285 i Nr 252,
poz. 1698 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1224.
1)
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2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1

Nie mniej niż 54 zabiegi
fizjoterapeutyczne dla jednego
pacjenta w okresie
rozliczeniowym – średnio nie
mniej niż trzy zabiegi
fizjoterapeutyczne dziennie

x*

x*

x* (***)
(****)

x* (***)
(****)

x* (**)
(***)
(****)

* jeden zasadniczy zabieg
bodźcowy z wykorzystaniem
naturalnych surowców
leczniczych oraz dodatkowe
zabiegi fizjoterapeutyczne
dziennie
** nie mniej niż trzy zabiegi
fizjoterapeutyczne dziennie
*** w przypadku
podziemnych wyrobisk
górniczych – nie mniej niż
6 godzin dziennie w dwóch
cyklach zabiegowych
w komorze solnej
**** w przypadku
podziemnych wyrobisk
górniczych – nie mniej niż
3 noce (2000–800)

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Świadczeniobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień
pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
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Lp.

10,00
9,00

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

10,50

A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

B
pokój wieloosobowy w studiu

12,00

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

16,50

A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
14,00

21,00

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

10,00

11,50

12,50

16,50

21,00

23,00

28,00

31,50

34,50

II sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
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B
pokój dwuosobowy w studiu

22,00

27,50

I sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

B
pokój jednoosobowy w studiu

A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

Poziom

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM
ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 sierpnia 2012 r. (poz. 971)
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