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Pan

Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 października 2021 r., znak: 

BPS.DKS.KU.0401.32.2021, dotyczące prośby o sporządzenie opinii w przedmiocie 

rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (druk senacki nr 522) uprzejmie przekazuję poniższe 

stanowisko. 

Propozycja zmiany ww. ustawy odnosi się do kwestii związanej ze wsparciem gmin 

uzdrowiskowych dotacją, którą gminy te uzyskują na podstawie środków 

zabezpieczonych w budżecie państwa, których dysponentem jest Minister Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej.

W odniesieniu do uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego do zakresu zadań ministra 

właściwego do spraw zdrowia należą zagadnienia związane z:

1) nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, rozumianym jako szeroko pojęte 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) określaniem kierunków leczniczych dla poszczególnych uzdrowisk w oparciu o 

posiadane przez daną gminę uzdrowiskową naturalne surowce o potwierdzanych 

właściwościach leczniczych i klimat;

3) określaniem wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego;
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4) ustalaniem zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego;

5) oceną zgodności lecznictwa w ramach uprawnień nadzorczych. 

Natomiast poza właściwością ministra właściwego do spraw zdrowia jest określanie 

wysokości, zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa jednostkom samorządu terytorialnego bądź innych form wsparcia finansowego 

dla tych jednostek, w tym gmin uzdrowiskowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1301) dotacja otrzymywana przez gminę uzdrowiskową z budżetu 

państwa odnosi się do realizacji zadań własnych gminy związanych z zachowaniem 

funkcji leczniczych uzdrowiska. Uzyskane w ten sposób środki mogą przyczynić się do 

poprawy stanu infrastruktury uzdrowiskowej rozumianej jako gospodarowanie terenami 

z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych 

surowców leczniczych (warunków naturalnych uzdrowiska), tworzenia warunków do 

funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego czy też działań 

zmierzających do spełniania przez gminy uzdrowiskowe wymagań w zakresie 

dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu bądź gospodarki 

odpadami. 

Powyższe kwestie pozostają poza właściwością ministra właściwego do spraw zdrowia, 

a problematyka dotycząca określania sposobu rozliczania środków na ten cel, w formie 

dotacji dla gmin uzdrowiskowych na poziomie wskazanym w ww. projekcie ustawy, 

pozostaje w kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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