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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania 
w sanatorium uzdrowiskowym. 

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. 
Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 
i Nr 162, poz. 1116) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia 
i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za je-

Lp. Wyszczególnienie 

den dzień pobytu, zwana dalej "odpłatnością", którą 
ponosi ubezpieczony, z zastrzeżeniem art. 48 ust. 4 
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpie
czeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, 
poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, 
Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116), wynosi : 

Od 1 października Od 1 maja 
do 30 kwietnia do 30 września 

(w złotych) (w złotych) 

1 W pokoju 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym 13 18 

2 W pokoju 1-osobowym bez pełnego węzła sanitarnego 11 15 

3 W pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym 9 13 

4 W pokoju 2-osobowym bez pełnego węzła sanitarnego 8 10 

5 W pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym 6 8 

6 W pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła sanitarnego 5 7 

2. Jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium 
uzdrowiskowym przypada w okresie obowiązywania 
różnych stawek odpłatności , o których mowa w ust. 1, 
to wysokość odpłatności ulega odpowiedniemu przeli 
czeniu w odniesieniu do liczby dni pobytu przypadają
cych na daną stawkę odpłatności. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1999 r. i ma zastosowanie do ubezpieczo

nych rozpoczynających pobyt w sanatorium uzdrowi
skowym po dniu wejścia w życie rozporządzenia . 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W Maksymowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych. 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 
575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się siedziby i terytorialny zakres działa

nia portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych: 

1) w województwie dolnośląskim - kolejowy inspek
tor sanitarny we Wrocławiu dla obszarów kolejo
wych oraz obiektów i jednostek organizacyjnych 
zarządów kolei i przewoźników kolejowych na tere-

nie powiatów i gmin wchodzących w skład woje
wództwa dolnośląskiego, 

2) w województwie kujawsko-pomorskim - kolejowy 
inspektor sanitarny w Bydgoszczy dla obszarów 
kolejowych oraz obiektów i jednostek organizacyj
nych zarządów kolei i przewoźników kolejowych na 
terenie powiatów i gmin wchodzących w skład wo
jewództwa kujawsko-pomorskiego, 

3) w województwie lubelskim - kolejowy inspektor 
sanitarny w Lublinie dla obszarów kolejowych oraz 
obiektów i jednostek organizacyjnych zarządów 
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kolei i przewoźników kolejowych na terenie powia
tów i gmin wchodzących w skład województwa lu
belskiego, 

4) w województwie lubuskim - kolejowy inspektor 
sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim dla obszarów 
kolejowych oraz obiektów i jednostek organizacyj
nych zarządów kolei i przewoźników kolejowych na 
terenie powiatów i gmin wchodzących w skład wo
jewództwa lubuskiego, 

5) w województwie łódzkim - kolejowy inspektor sa
nitarny w Łodzi dla obszarów kolejowych oraz 
obiektów i jednostek organizacyjnych zarządów 
kolei i przewoźników kolejowych na terenie powia
tów i gmin wchodzących w skład województwa 
łódzkiego, 

6) w województwie małopolskim - kolejowy inspek
tor sanitarny w Krakowie dla obszarów kolejowych 
oraz obiektów i jednostek organizacyjnych zarzą
dów kolei i przewoźników kolejowych na terenie 
powiatów i gmin wchodzących w skład wojewódz
twa małopolskiego, 

7) w województwie mazowieckim - kolejowy inspek
tor sanitarny w Warszawie dla obszarów kolejo
wych oraz obiektów i jednostek organizacyjnych 
zarządów kolei i przewoźników kolejowych na tere
nie powiatów i gmin wchodzących w skład woje
wództwa mazowieckiego, 

8) w województwie opolskim - kolejowy inspektor 
sanitarny w Opolu dla obszarów kolejowych oraz 
obiektów i jednostek organizacyjnych zarządów 
kolei i przewoźników kolejowych na terenie powia
tów i gmin wchodzących w skład województwa 
opolskiego, 

9) w województwie podkarpackim - kolejowy inspek
tor sanitarny w Rzeszowie dla obszarów kolejo
wych oraz obiektów i jednostek organizacyjnych 
zarządów kolei i przewoźników kolejowych na tere
nie powiatów i gmin wchodzących w skład woje
wództwa podkarpackiego, 

10) w województwie podlaskim - kolejowy inspektor 
sanitarny w Białymstoku dla obszarów kolejowych 
oraz obiektów i jednostek organizacyjnych zarzą
dów kolei i przewoźników kolejowych na terenie 
powiatów i gmin wchodzących w skład wojewódz
twa podlaskiego, 

11) w województwie pomorskim: 

a) kolejowy inspektor sanitarny w Gdańsku dla ob
szarów kolejowych oraz obiektów i jednostek or
ganizacyjnych zarządów kolei i przewoźników 
kolejowych na terenie powiatów i gmin wcho
dzących w skład województwa pomorskiego, 

b) portowy inspektor sanitarny w Gdańsku właści
wy dla morskich wód wewnętrznych i morza te
rytorialnego oraz portów i przystani w następu
jących miastach i miejscowościach: Brzeźno, 

Gdańsk, Górki Wschodnie, Górki Zachodnie, 
Jantar, Jarosławiec, Jelitkowo, Kąty Rybackie, 

Krynica Morska, Łaszka, Nadbrzeże, Osłonka, 

Piaski, Rowy, Sopot, Stegna, Stogi, Sztutowo 
i Świbno, 

c) portowy inspektor sanitarny w Gdyni właściwy 
dla morskich wód wewnętrznych i morza teryto
rialnego oraz portów i przystani w następują

cych miastach i miejscowościach: Babie Doły, 
Białogóra, Chałupy, Chłapowo, Gdynia, Hel, Ja
starnia, Jastrzębia Góra, Karwia, Kuźnica, Łeba, 
Mechelinki, Obłuże, Oksywie, Orłowo , Osłonino, 

Ostrowo, Puck, Rewa, Swarzewo, Ustka i Włady
sławowo, 

12) w województwie śląskim - kolejowy inspektor sa
nitarny w Katowicach dla obszarów kolejowych 
oraz obiektów i jednostek organizacyjnych zarzą
dów kolei i przewoźników kolejowych na terenie 
powiatów i gmin wchodzących w skład wojewódz
twa śląskiego , 

13) w województwie świętokrzyskim - kolejowy in
spektor sanitarny w Kielcach dla obszarów kolejo
wych oraz obiektów i jednostek organizacyjnych 
zarządów kolei i przewoźników kolejowych na tere
nie powiatów i gmin wchodzących w skład woje
wództwa świętokrzyskiego, 

14) w województwie warmińsko-mazurskim: 

a) kolejowy inspektor sanitarny w Olsztynie dla ob
szarów kolejowych oraz obiektów i jednostek or
ganizacyjnych zarządów kolei i przewoźników 
kolejowych na terenie powiatów i gmin wcho
dzących w skład województwa warmińsko-ma
zurskiego, 

b) portowy inspektor sanitarny w Elblągu właściwy 
dla morskich wód wewnętrznych i morza teryto
rialnego oraz portów i przystani w następują

cych miastach i miejscowościach: Elbląg, From
bork, Mikoszewo, Nowa Pasłęka, Suchacz, Tolk
micko, 

15) w województwie wielkopolskim - kolejowy in
spektor sanitarny w Poznaniu dla obszarów kolejo
wych oraz obiektów i jednostek organizacyjnych 
zarządów kolei i przewoźników kolejowych na tere
nie powiatów i gmin wchodzących w skład woje
wództwa wielkopolskiego, 

16) w województwie zachodniopomorskim: 

a) kolejowy inspektor sanitarny w Szczecinie dla 
obszarów kolejowych oraz obiektów i jednostek 
organizacyjnych zarządów kolei i przewoźników 
kolejowych na terenie powiatów i gmin wcho
dzących w skład województwa zachodniopo
morskiego, 

b) portowy inspektor sanitarny w Szczecinie wła
ściwy dla morskich wód wewnętrznych i morza 
terytorialnego oraz portów i przystani w nastę
pujących miastach i miejscowościach: Chłopy, 
Darłowo, Dąbie, Dąbki, Lubczna, Nowe Warpno, 
Sarbinowo, Stepnica, Szczecin, Trzebież, Unie
ście, 
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c) portowy inspektor sanitarny w Świnoujściu wła 
ściwy dla morskich w ód wewnętrznych i morza 
terytorialnego oraz portów i przystan i w nastę
pujących miastach i m iejscowościach: Dźwiży

no, Dziwnów, Gąski, Kamień Pomorski, Karsi 
bór, Kołobrzeg , Lubin, Międzywodzie, M iędzy
zdroje, Mrzeżyno, Niechorze, Przytór, Świnouj -

ście, Ustronie Morskie, Wapn ica, Wicko, Wiseł
ka, Wolin. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : W Maksymowicz 

1265 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 

Na podstawie art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , 
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 , 
poz. 591 , z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 
i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115) za rządza si ę, co nastę 

puje: 

§ 1. 1. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczni 
czego albo do zakładu pielęgnacyjno-o piekuńczego, 
zwanego dalej "zakładem" , wydaje w drodze decyzji 
organ, który utworzył publiczny zakład , albo organ, 
który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wy
konywanie zadań publicznego za kład u opieki zdrowot
nej, zwany dalej " organem kierującym " . 

2. Z wnioskiem o wydan ie skie rowan ia do zakładu , 

zwanym dalej " wnioskiem", może wystąpić osoba 
ubiegająca się o skierowan ie do za kładu albo jej przed
stawiciel ustawowy lub - za zgodą tej osoby albo jej 
przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład 
opieki zdrowotnej. 

3. Do wniosku dołącza się : 

1) zaświadczenie lekarskie stwi erdzające, że osoba 
ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze wzglę
du na stan zdrowia wymaga całodobowej pielę
gnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospi
talizacji, którego w zór stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia , 

2) wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielę
gniarkę środowiskową ( rodzinną) albo pielęgniar
kę społeczną zakładu opieki zdrowotnej. w którym 
osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu 
przebywa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
rozporządzenia, 

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu oso
by ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo 
osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za 
pobyt w zakładzie , w szczególnośc i : 

a) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalają
cego wysokość emerytury albo renty; do decyzji 
za łącza się zgodę osoby ubiegającej się o skiero-

wanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt 
w zakładzie przez właściwy organ emerytalno
-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowe
go, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 

b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównaw
czego lub renty socjalnej; do decyzji można załą
czyć zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie 
do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do 
odbioru tych należności przez zakład. 

§ 2. 1. Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami, 
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, składa się lekarzowi 
wyznaczonemu przez organ kierujący, który na podsta
wie dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, 
uwzględniając w m i arę możliwości dokonanie wyboru 
zakładu przez osobę ubiegającą się o skie rowanie, wy
daje w ciągu 14 dni opinię co do skierowania tej osoby 
do określonego zakładu. 

2. Wymagane dokumenty wraz z opinią, o której 
mowa w ust. 1, lekarz niezwłocznie przekazuje do orga
nu kierującego. 

§ 3. 1. Skierowanie do z::lkładu opiekuńczo-leczni
czego wydaje się na pobyt stały albo na czas określo
ny, a do zakładu pielęgnacyjno-op iekuńczego - na 
czas określony. 

2. Skierowanie do zakładu w raz z wnioskiem i do
kumentami , o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, organ kie
rujący przekazuje kierownikowi zakładu ; kopię wniosku 
zatrzymuje organ kierujący. 

3. Jeżeli osoba skierowana do zakładu z powodu bra
ku miejsca nie może być przyjęta do zakładu w terminie 
3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu, zosta
je wpisana na listę osób oczekujących, prowadzoną 
przez zakład z uwzględnieniem art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91 , poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. 
Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 
i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115). zwanej dalej "ustawą". 

4. Osobie skierowanej do zakładu albo zakładowi 
opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa: 


