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Ark· L ,1. . Miejscowość {miasto,osie-d le; ' -gromatl·a·· .. ltlb···' '. ' 5. Rada Ministrów w porozumieniu ' z Centralną Rad~ ' 
. 'Część gromady), która ·ma warunki niezbędne 'do prowa'dz'e- Związków Zawodowych ustali wzorcowy statut uzd rowiska. 

, ,·nia ;lecznictwa uzdrowi.skowego, moze być uzn'ana 'przez Ra- Art. 4. 1. ' Statut uzdrowiska uthwala wojewódzka rada 
; dęMinistrów za uzdr;owisko. " . narodowa właściwa ze względu na połozenie danej miejsco-

2. ' Uznanie ' miejscowości 'za uzdrowisko ma ', na celu ' wości, po porozumieniu z 'wojewódzką komisją związków 'za-
utworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lecznictwa wodowych i po 'uzyskaniu orzeczenia Ministra Zdrowia 
uzdf.'Owiskowego oraz prowadzeniu działalności wypoczyn~ i Opieki Spolecznej,_ które, ustala : 
kowo-turystycznej. 1) właściwości lecznicze warunków naturalnych, 

3. • Granicami uzdrowiska będącego miaslem, osiedlem 2) rodzaje i zakres świadczeń zapobiegawczych I leczni-
lub , gromadą są granice administracyjne tych miejsco'wości. czych; które mogą być udzielane w zakładach lecznic-

- twa uzdrowiskowego, 
Art. 2. 1. Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizQ

,wana działalność w zakresie jak naj szerszego zapobiegania 
chorobom i ich leczenia przy' wykorzystaniu: 

1) warunków naturalnych, a w szczególności : 

- właściwości leczniczych klimatu i krajobrazu (klima
toterapia). 

- naturalnych zasobów leczniczych, jak wody lecznicze, 
gazy lecznicze i peloidy (balneoterapia). . 

- wlaściwości leczniczych morza (talassoterapia) oraz 
2) innych czynników środowiskowych mających korzystny 

wpływ na wyniki świadczeń zapobiegawczych i leczni
czych . 

2. Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są zakłady 

leczn icze, których i:lOclsta wowym zadaniem jes t udzie lanie 
świaclcze:ń zapobiegawczych i leczniczych przy wykorzysta'
niu warunków naturalnych i czynników środowiskowych 

oheślonych w ust. 1. 

3. Urządzeniami lecznic twa uzdrowiskowego są urzą

dzenia niezbędne do wykorzystywania warunków natural
nych, a nie stanowiące części składowej zakladu lecznictwa 
uzcłrowiskoweqo (pijalnie i rozlewnie wód leczniczych, ba
seny i plaze lecznicze, leza lnie, solaria). 

Art. 3. 1. W ' celu zapewnienia warunków niezbędnych 
do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego dla 
kazdego uzdrowiska ustanawia się statut. 

2. Statut uzdrowiska ustala: 
1) granice uzdrowiska, je że li ma być nim część gromady, 
2) '- obszar ochrony uzdrowiskowej, 
3) czynności, które ze względu na ich oddziały ,wanie na 

warunki naturalne i czynniki środowiskowe (art. 2 ust. 1) 
mogą być podejmowane na obszarze ochrony uzdrowi
skowe j wyłącznie w trybie określonym wart. 12 (czy n~ 

,neiści zastrzezcine w statucie), 
4) s prawy, które z uwagi na ich znaczenie dla lecznictwa 

llzclrowiskowego wymagają uzgodnienia z Ministrem 
Zdrowia i Opieki Społecznej lub innym organem słuzby 
zdrowia, 

5) inn e postanowienia istotne dla prawidłow€j działalności 

i rozwoju lecznictWa uzdrowiskowego, a wynikające 

z potrze b i warunków miejscowych. 
3. Załącznikami -do statutu są decyzje o utworzeniu ob

,,szaru górniczego dla poszczegółnych zlóz wód leczniczych 
lub gazów leczniczych, j eżeli te złoza występują na obsza
rze ochrony uzdrowiskowej . 

4. Obszar ochrony ll zdrowiskowej (ust. 2 pkt. 2), stosow
nie do potrzeb ukształtowania warunków naturalnych, mdze ' 
być większy lub mniejszy od uzclro\viska bądź tez wspólny 
dla dwu i więcej uzdrowisk. 

3) niezbędne warunki sanitarne. 

2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej uzgadnia ' 
projekt statutu uzdrowiska z Ministręm Zdrowia i Opieki 
Społecznej, Przewodniczącym ' Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki oraz z ministrami (kierow nikami urzę
dów centralnych) właściwymi ze względu na zagospodaro
wanie .obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

3. Przepisy ust. l i · 2 stosuje się odpowiedn io w przy
padku zmiany statutu uzdrowiska. 

4. Uchwała określona w ust. 1 wchodzi w zycie z dniem 
uznania przez Radę Ministrów danej miejscowości za uzdro
wisko. 

Art. 5. 1. Rady narodowe zapev"TI1ają u7drowiskom wa
runki umozliwiające jak naj szersze wykorzystanie właściwo
ści' leczniczych tych miejscowości.·· 

2. Do zadań rad narodowyc'h tniejscowości uznanych za 
uzdrowiska nalezy w szczególności: 

1) rożM'ijan.ie gospodarki mie jscowe j z llwzględnieniem po
trzeb lecznictwa uzdrowiskowego oraz j ednostek wcza
sowych i turystycznyc h, 

2) czuwanie nad tym, aby warunki naturaln e uzdrowiska: 
nie uległy zniszczeniu, ogranicze niu lub zniekształceniu; 

3) prowadzenie jednostek gospodarczych zaspokajających 

wspólne potrzeby zakładów lecznictwa uzdr owiskowe go, 
a takze jednostek wczasowych, jeze li przemawiają za 
t ym zasady racjonalnego wykorzystania środków mate- . 
rialn ych, 

4) zaspokajaJlie potrze b kuracjuszów, wczasowiczów i tu
rystów w zakresie urządzeń komunalnych, kulturalnych 
i usługowych. 

3. Rady narodowe stopnia wojewódzki egO" mogą przeka
zać radom narodowym miejscowości uznanych za uzdrowi
ska i organom tych ·rad przysługujące im w stosunku do nie. 
podporządkowanych im zakładów lecznictwa uzdrowiskowe
go i jednostek wczasowo-turystycznych uprawnienia koordy
nacyjne przewic1ziane W' obowiązujących przepisach. 

4. Rady narodowe miejscowości m;nan ych za uzdrowi
ska powołują stale komisje uzdrowiskowo-wczasowe, zapew
·niajac oc1powiednie przedstawicielstwo związków zawod@.
wych i specjalistów. 

Art. 6. 1. Zwierzchni nadrór nad lecznic twem uzdrowi
skowym sprawuje Minister Zdrowia i Opiek i Społecznej. 

2. Z tytułu zwierzc,hniego nadzoru do Ministra Zdrowia 
i- Opiek i Społecznej w szczeqólnoś c i nal ezy: 

1) wytycza ni e kiE'Tuiiku dzial alności i rozwoj u lecznictwa ' 
użdrowiskowego, 
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2) czuwanie nad .. poziomem świadczeń zapobiegawczych 
i leczniczych udzielanych przez zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego, 

3) czuwanie nad ochroną warunków naturalnych oraz nad 
wła.ś,ciwym kształtowaniem czynników środowiskowych, 

4) zgłaszanie wniosków dotyczących zabezpieczenia dla 
potrzeb ~drowotnych warunków naturalnych na obsza
rach nie będących . uzdrowiskami, 

5) . wytyczanie kierunku dżiałalności naczelnych lekarzy 
" uzdrowisk oraz sprawowanie nadzoru nad tą działa l

nością, 

6) ustalanie szczegółowych zasad wykorzystania warun
k.ów naturaJnych w poszczególnych . uźdrowiskach dla 
leczenia okteślóny~h chorób. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustqla typowe 
rodzaje i zadania zakładów oraz urządzeń lecznictwa uzdro-
wiskowego. ' . 

Art. ~.1. Naczelny lekarz uzdrowiska Je~t organem 
prezydium rady narodowej miejscowośCi uznanej za uzdro
wisko, sprawującym nadzór nad poziomem świadczeń udzie
lanych przezzakł.ady lecznictwa uzdrowiskowego, prawidło

wym funkcjonowaniem urządzeń lecmictwa uzdrowiskowego 
oraz czuwaj ącym nad ochr.oną warunków naturalnych i w1a
łciwym kształtowaniem czynników środowiskowych. 

2. , Z t'y'tułu nadzoru nad zakładami i urządzeniami lecz
nictwa uzdrowiskowego (ust. 1) naczelnemu lekarzowi uzdro
w iska przysługuje prawo: 

l) przeprowadzania lustracji i żądania wyjaśnień potrzeb
nych dla' oceny poziomu świadczeń i prawidłowości 

funkcjonowania tych zakładów i urządzeń w zakresie 
leczniczym, 

2) żądania usunięcia wadliwości stwierdzonych w toku lu-
. stracji, . 

3) zgłaszania do Ministra Zdrowia I Opieki 5połecznej 

wniosków w sprawie eksploatacj i naturalnych zasobów 
leczniczych. 

3. Do naczelnego lekarza uzdrowiska należy ponadto 
I czuwanie nad trybem załatwiania spraw, które z mocy ' sta
tutu uzdrowiska wymagają uzgodnienia z Ministrem Zdro
Wia i Opieki Społecznej, oraz wydawanie opinii i decyzji 
w sprawach dotyczących czynności określonych wart. 3 
ust. 2 pkt 3. 

Art. 8. 1. Naczelnego lekarza uzdrowiska powołuje 

ł odwołuje Minister Zdrowia ' i Opieki Społecznej po porozu
mieniu z p.rezydium ra,dy narodowej miejscowości uznanej 
za uzdrowisko. 

, 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po poro'lumie
niu z prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej 
może pq.ekazać uprawnienia określone w ust. 1 organowi 
do. spraw zdrowia tego prezydium. 

Art. 9. 1. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowisko
wego mogą być prowadzone przez: 
- 1,} Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 

2j ' r ady narodowe, . 
3) M.inistrów:Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych 

i Komunikacji w zakresie świadczeń udzielanych osobom 
uprawnionym do korzystania z pomocy lecznicze j służb 

zdrowia podległych tym Ministrom, 
4) organy związków zawodowych, 
5) irine organy i instytucje, które otrzymały zezwolenie 

w,ydane w myśl przepisów o zakładach leczniczych. 

2. Zezwolenia, o których mowa w usL 1 pkt 5, wymaga 
również uruchom.fenie. lub rozbudowa zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego przez organy określone w ust. 1 pkt 3 i 4 
po dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli spowoduje to zmia
ny w eksploatacji natura lnych zasobów leczniczych, 

3. Rada Ministrów, po porozumieniu :z Centralną Radq 
Związków Zawodowych, ustala: 

1) szczegółowy zakres działania organów określonych w 
ust. 1 pkt 1-4 w dziedzinie prowadzenia zakładów 
i urządzeń lecznictwa, uzdrowiskowego, 

2) zasady, zakres i formy współdziałania Ministra Zdrowia 
i Opieki ?połecznej i Jego organów oraz innych orga
nów i instytucji prowadzących zakłady i urządzenia 

lecznictwa uzdrowiskowe\ło oraz obiekty wypoczynku 
I turystyki w celu zapewnienia pełnego wykorzysta·uia 
naturalnych i innych właściwości uzdrowisk dla potrzeb 
lecznictwa uzdrowiskowego, wypoczynku i turystyki. 

Art. 10. 1. Zasady kwalifikowania do zakładów lecznic-
twa uzdrowiskowego ustala Minister Zdrowia i Opieki Spo-, 
łecznej po porozumienia z Centralną Radą · Związków Zawo
dowych. Zasady kwalifikowania do zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego prowadzonych przez Ministró w: Obrony 
Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji - ustalają 

ci Ministrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opiek.i 
S.połecznej. . 

2. Rada Mini.strów, po porozumleniu z Centralną Ratlą 
Związków Z.awodowych, określa zasady korzystania ze 
świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 

Art. 11. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Naczel
na Rada Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych jako organ 
opiniodawczy i wnioskujący. 

2. Do zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk 
I Wczasów Pracowniczych należą sprawy działalności i pla
nowego rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk, 
z uwzględnieniem spraw wczasów pracowniczych i turystyki 
w miejscowościach uznanych za uzdrowiska, a także sprawy 
współpracy w tym zakre.sie właściwych organów i instytucji. 

I 3. W skład Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pra
cowniczych wchodzą przedstawiciele zainteresowanych na
czelnych (centralnych) organów administracji państwo.wej, 

Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz znawcy pro
blematyki uźdrowiskowej. 

4. Przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych mo
gą być powołane za zgodą Rady Ministrów wojewódzkie ra
dy uzdrowisk i wczasów. pracowniczych jako organy opinio.
dawcze i wnioskujące tych prezydiów. 

5. Rada Ministrów, po pGrozumieniu z Centra lną Radą 

Związków Zawodowych, określi w drodze rozporządzenia 

szczegółowy zakres działania, skład, organizację oraz tryb 
postępowania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pra
cowniczych oraz woJewódzkich rad uzdrowisk i wczasów 
pracpwniczych. 

Art. 12. 1. Decyzje w sprawie podjęcia czynności za. 
strzeżonych w statucie (art. 3. usi. 2 pkt 3) wydaje: 

1) organ właściwy z mocy innych przepisów po zasięgnię
ciu opini i Daczeinego lekarza. uzdrowiska lub 

2) nacze lny lekarz uzdrowiska, jeżeli podjęcie .danej czyn-
ności nie wymaga decyzji innych organów. . 

2. Decyzja wydana przez organ określony w ust. l pkt 1 
bez zasięgnięcia opinii naczelnego lekarza użdrowiska Jest 
nieważna i p.odlega uchyleniu, ~hyba ' że naczelny lekarz 
uzdrowiska nie przedstawił opinii w terminie 10 dni, li:cząc 
od daty przekazania mu sprawy. . 

3: Organ, który wydał decyzję nie uwzględniając opml1 
naczelnego lekarza uzórovyiska, jest obowiązany doręczy.ć 
mu taką decyzję. Naczeln~mu lekarzowi uzdrowiska od ta
kiej de<;yzji służy odwołanie . Odwołanie to rozpatruje wła
ś(;iwy organ stopnia wyższego , po porozumieniu zorganeIIi , 
do 'spraw zdrowia · prezydium wojewódzkiej rady narodowej: 

4. Właściwym do rozpatrzenia odwolania od decyzji 
określonych w ust. 1 pkt 2 jest organ do spraw zdrowia pre-

, 
" 
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zydium wojewódzkiej rady narodowe j właściwej ze , względu 

na położenie uzdrowiska. 
Art. 13. 1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej są przezna

czone na kształtowanie czynników środowiskowych ókreślo
,nych wart. 2 'ust. 1 pkt 2, a w szczególności na zapewnienie 

' porządku, higieny, estetyki i innych warunków niezbędnych 
dla zaspoka jania .potrzeb kulturalnych. 

2. Rada Ministrów, w porozumieniu z Centralną Radą 

Związków Zawodowych, może zobowiązać zakłady lecznictwa 
uzdrowiskoweąo oraz insty tucje, które prowadZą na obszarze 
uzdrowisk dzia łalność wczasową lu b turystyczną, do pono
szenia opłaty na ce le określone w ust. 1. 

Art. 14. Rada Ministrów może rozciągnąć w drodze roz
porządzenia niektóre przepisy dotyczące uzdrowisk na obsza
ry, któr.e posiadają warunki do prowadźenia lecznictwa 
uzdrowiskowego lub ekspl-oatacji naturalnych zasobów lecz-

. n-iczych, a nie zostały uznane za uzdrowiska. 
Art. 15. Rada Ministrów może w drodze, rozpórządzenia 

rozciągnąć niektóre przepisy llstawy na miejscowości, które 
nie prowadzą lecznictwa uzdrowiskowego, lecz posiada ją 

'wybitne walory turystyczno-wvpoczynkowę, oraz dostoso wać 
te przępisy odpowiednio do charakteru ta kich Ipiejscowości. 

. Art. 16. 1. Kto bez decyzji wymaganej w myśl art. 12 
ust. 1 pkt 2 lub z naruszeniem takiej decyzji podejmuje na 
obszarze ochrony uzdro wiskowej czynność zastrzeżoną w 
statucie uzdrowiska (art. 3 ust. 2 pkt 3), podlega karze 
aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 4.500 zł '!ub jednej 
z tych kar. 

2. , Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecz
nictwie k arno-administracyjnym. 

Art. 11. 1. Miejscowości będące w myś l dotychczaso
wych przepisów uzdrowiskam i o charakterze użyteczności 
publicznej oraz inne miejscowości, w których w dniu wej -

ścia w życ ie ustawy prowadzone są zakłady lecznictwa uzdro
wiskowego, mogą być uznane za uzdrowiska w trybie (~lcre
ślonym w ust. 2. 

2. Wykaz miejscowości uzna nych za uzdrowiska w myśl 
ust. 1 ustali Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po puro
zumieniu z Centralną Radą Związków Za wodowych, Prze
wodniczącym Głównego Komitetu Kullury Fizycznej i Tury
styk i oraz prezydiami właściwych wojewódzkich rad riaro
dowych. 

3. Do czasu nadania statutów nzdr"owis"kom zamieszczo
nym w wykazie, o którym mowa w ust. 2, obszarami ochro
n y uzdrowiskowej dla tych uzdrowisk są odpowiednie ob
szary ochrony sanitarnej bądż granice adm rnistracyjne tych 
mie jscowości. 

4. Okręgi ochrony źr.ódeł wód leczniczy ch ustanowione 
w myśl dotychczasowych przepisów śtają się ąbszarami gór
n iczymi. 

Art. 18. 1. Traci moc ustawa z dnia 23 marca 1922 r. 
o uzdrowiskach (Dz. ' U. z 1922 r. Nr 31, poz. 254: z 1928 r. 
Nr 36, poz. 331 i z 1934 , r. Nr 110, poz. 9761. 

2. Rada Ministrów wyda w drod ze rozpo rządzenia szcze
,..gółowe przepisy r egulujące sprawy zWiązane ze zniesie,niem 
dotychczasowych k omisji uzdrowiskowych. 

3. Do czasu wydania rozporządzeń lub innych aktów 
przewidzianych w ninie jszej ustawie obowiązują w spra
wach, które mają uregulować te rozporządzenia lub ak ty, 
przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z niniej~ 
szej ustawy. 

Art. 19. Ustawa · wchodzi w · życie z dniem 1 stycznia 
1967 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochob 
Sekre tarz Rady Państwa : J. HOlodecki 

Rekla macje z powodu niedoręczenia poszczególnych pumerów wnosić na l eży do Administracji \'\'ydawn fct w Urzędu RildV Mi
nistrów (Warszawa. 36, ul. Powsiilska 69/71 - skrzynka pocztowa nr 14) w terminie 10 do 15 dni po otrzyma niu następnego ko

le~nego numeru. 

Opłata za prenumera tę Dziennika Ustaw wyno si : rocznie 75,- , półrocznie 45,- zł . . 
Opłata ~a prenumera tę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: r ocznie 45,- zł, półrocznie 27,,--_z_'_. _ . ___ _ 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od LI) lub na okres półroczny (od 1.1 I od 1.VII). Opłata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do clnia 30 listopacla, za 
II półrocze - do dnia 31 ma ja. Do a bonentów, którzy opłacą pre numera tę po tych terminach, wysyłka pierwszyrh rll,merÓw do
konana zostanie z opóżnieniem, Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem łub trzvodcinkowym przekozem pocz
towym na konŁo Narodowego Ranku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 05, dz. 40, ,§ 52. Rarhunków 

, ad prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy pod ać dok'a-clną nazwę iństytucji (bez skrótów). nazwę i ·numer dorę
czająceg o urz-ędu pocztowego (jak Wars~awa 10, Poznań 3 itp.). powiat, ulicę, nr domu, nr , skrytki pocztowej oraz il ość zamawia
nych egzemplarzy Dziennika Ustaw. Prenumeratę można ząłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, pIzy 

___ \,-------,-. _~. __________ ~Al. T Armii Wojska Polskie~o_2/_4. __ . _ _ 

Pojedyncze eg zemplarze Dziennika Ustaw na Qywać można w - punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Arm H Wojska Polskie
'go 2/4, "Dom Książki" - Księqarnia Frawno-Ekonomiczna ~ ul. Nowy Swiat l, kiosk '"Domu Książki" w gma c hu sądów ~ al. Gen. 
Swierczewskiego 127, w kasa ch Sodów Wojewód zkich w: Bia łymstoku, Katowicach, Kielca ch , Koszalinie, torl'li. Ols7tv nie, Opolu, 

. Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej GÓTle oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, 
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kali~1U, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp" Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Rado-

. . mi u, Szczecinie , Tarnowie, Toruńiu i Zamościu. 

Rediłkcia : UT7ad Radv Ministrów - Biuro Prawne, Warszilwa , al ,Uia 7rlowskie 1/3. 
Administracia' Administracia Wydawnictw Urzędu Rao y Ministrów, Warszawa 36. ul. Powsińska 69/71 (skrzynka . ~!:towa n!.2Ł 

Tłoczono z polecenia Preze sa Ra d y Minis trów w Za kładach (~raf i c7.nvch "Tamko". Za kl, nr t. Wars~~a, ul. _T~,~_~~ 3:.:., __ _ 
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