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Na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73,
poz. 660) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Odp∏atnoÊç za pobyt w sanatorium uzdrowi-
skowym ró˝nicuje si´ ze wzgl´du na sezon rozliczenio-
wy, w którym ubezpieczony odbywa leczenie. 

2. Ustala si´ dwa sezony rozliczeniowe:

1) sezon I — od dnia 1 paêdziernika do dnia 30 kwietnia;

2) sezon II — od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia.

§ 2. Ustala si´ standard pobytu ubezpieczonego
w sanatorium uzdrowiskowym ze wzgl´du na warunki
zakwaterowania:

1) standard I — pokój 1-osobowy z pe∏nym w´z∏em hi-
gieniczno-sanitarnym;

2) standard II — pokój 1-osobowy bez pe∏nego w´z∏a
higieniczno-sanitarnego;

3) standard III — pokój 2-osobowy z pe∏nym w´z∏em
higieniczno-sanitarnym;

4) standard IV — pokój 2-osobowy bez pe∏nego w´z∏a
higieniczno-sanitarnego;

5) standard V — pokój typu studio, czyli dwa pokoje 
1-osobowe ze wspólnym pe∏nym w´z∏em higie-
niczno-sanitarnym;

6) standard VI — pokój typu studio, czyli dwa pokoje
2-osobowe ze wspólnym pe∏nym w´z∏em higie-
niczno-sanitarnym;

7) standard VII — pokój wieloosobowy z pe∏nym w´-
z∏em higieniczno-sanitarnym;

8) standard VIII — pokój wieloosobowy bez pe∏nego
w´z∏a higieniczno-sanitarnego.

§ 3. Cz´Êciowa odp∏atnoÊç za koszty wy˝ywienia
i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za je-
den dzieƒ pobytu ubezpieczonego wynosi:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci cz´Êciowej odp∏atnoÊci za koszty wy˝ywienia i zakwaterowania w sanatorium
uzdrowiskowym

§ 4. 1. Cz´Êciowa odp∏atnoÊç za koszty wy˝ywienia
i zakwaterowania ponoszona przez ubezpieczonego za
pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn
liczby dni pobytu okreÊlonych w skierowaniu na lecze-
nie uzdrowiskowe i odp∏atnoÊci, o której mowa w § 3. 

2. Op∏ata pobierana jest przed rozpocz´ciem poby-
tu w z∏otych polskich.

3. Je˝eli pobyt ubezpieczonego w sanatorium uzdro-
wiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczenio-
wych, wysokoÊç cz´Êciowej odp∏atnoÊci, o której mowa
w ust. 1, oblicza si´, uwzgl´dniajàc odpowiednio liczb´
dni przypadajàcà w danym sezonie rozliczeniowym.

4. WysokoÊç cz´Êciowej odp∏atnoÊci, o której mo-
wa w ust. 1, pomniejsza si´ w przypadku skrócenia po-
bytu w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn le˝à-
cych po stronie sanatorium, do którego ubezpieczony
zosta∏ skierowany na leczenie uzdrowiskowe, o kwot´
stanowiàcà iloczyn liczby dni odpowiadajàcych pe∏-
nym dobom, o które pobyt zosta∏ skrócony, i odp∏atno-
Êci, o której mowa w § 3. 

Lp. Standard I sezon rozliczeniowy
(w z∏otych)

II sezon rozliczeniowy
(w z∏otych)

1 I 16,90 23,30

2 II 14,80 20,10

3 III 11,55 17,00

4 IV 10,50 13,70

5 V 9,50 12,00

6 VI 8,50 10,80

7 VII 7,50 9,50

8 VIII 6,50 8,50

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).
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§ 5. Ubezpieczeni, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia przebywajà na leczeniu uzdrowisko-
wym, ponoszà cz´Êciowà odp∏atnoÊç za koszty wy˝y-
wienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowisko-
wym za jeden dzieƒ pobytu wed∏ug odp∏atnoÊci usta-
lonej na podstawie dotychczas obowiàzujàcych prze-
pisów.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie

wysokoÊci cz´Êciowej odp∏atnoÊci ubezpieczonego za
koszty wy˝ywienia i zakwaterowania w sanatorium
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 166, poz. 1263, z 2001 r.
Nr 30, poz. 352 oraz z 2002 r. Nr 56, poz. 514).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Zdrowia: L. Sikorski


