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Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
28 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwaranto-
wanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. Nr 139, poz. 1136) po § 7 dodaje si´ § 7a
w brzmieniu:

„§ 7a. Âwiadczeniodawca niespe∏niajàcy warunków
realizacji Êwiadczeƒ gwarantowanych okreÊ-
lonych w rozporzàdzeniu, z którym przed
dniem 1 stycznia 2010 r.:

1) zawarto umow´ o udzielanie Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej na okres d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia 2009 r. lub

2) przed∏u˝ono okres obowiàzywania umowy
o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 wrzeÊ-
nia 2009 r. o zmianie ustawy o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 178,
poz. 1374)

— mo˝e realizowaç Êwiadczenia gwarantowa-
ne na warunkach okreÊlonych w tej umowie,
w okresie jej obowiàzywania, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 grudnia 2009 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118,
poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374.
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