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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 …………………. 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać 

zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 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), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1838) § 18 otrzymuje brzmienie:  

„§ 18. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do 

wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 

31 grudnia 2023 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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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 działań Ministra Zdrowia 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
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UZASADNIENIE 

Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego stanowią przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

uzdrowiskową”, a ponadto w przypadku zakładów lecznictwa uzdrowiskowego są to także 

przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711). 

Wskazać należy, że termin określony w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady  

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496), wydanego na podstawie 

art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, na dostosowanie zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego, jest określony do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie 

wymogów określonych w powyżej powołanym rozporządzeniu, wynika z przeprowadzonej 

analizy danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia 

przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU). Dane dotyczyły stanu lub etapu zaawansowania 

dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. 

rozporządzenia w poszczególnych uzdrowiskach, jak również przedstawiały szacunkowe 

terminy graniczne, do których nastąpi kompleksowe dostosowanie. Analiza danych wykazała, 

że ok. 43% wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań 

określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2021 r. Analiza danych przekazanych 

przez NLU do Ministerstwa Zdrowia spowodowała określenie tego terminu na dzień 31 grudnia 

2023 r., jako optymalnego do umożliwienia podmiotom kontynuację działań podjętych w tym 

zakresie. Należy również podkreślić, że wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie 

działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację 

prac dostosowawczych. Wobec powyższego, zasadnym jest przedłużenie terminu na 

dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. 

rozporządzenia o dwa lata. 

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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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 

oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia 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. poz. 2039 oraz z 2014 r. poz. 

597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

 

 


