
3) w § 13 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dzieƒ pobytu na leczeniu uzdrowiskowym
w trybie stacjonarnym rozpoczyna si´ 
o godz. 1000, a koƒczy o godz. 1000 dnia na-
st´pnego.”.

§ 2. Âwiadczeniobiorcy, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia przebywajà na le-
czeniu uzdrowiskowym, ponoszà cz´Êciowà odp∏at-
noÊç za koszty wy˝ywienia i zakwaterowania w sana-
torium uzdrowiskowym za jeden dzieƒ pobytu we-
d∏ug odp∏atnoÊci ustalonej na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów.

§ 3. Skierowania potwierdzone na podstawie do-
tychczas obowiàzujàcych przepisów zachowujà swojà
wa˝noÊç i nie wymagajà dodatkowego potwierdzenia
przez oddzia∏ wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 marca 2009 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
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Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych 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
15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowe-
go (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z póên. zm.3)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O niepotwierdzeniu skierowania oddzia∏ woje-

wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawia-

damia Êwiadczeniobiorc´ wraz z podaniem
przyczyny odmowy potwierdzenia skierowa-
nia, nie póêniej ni˝ 30 dni od otrzymania wnios-
ku. ”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Cz´Êciowa odp∏atnoÊç za koszty wy˝ywie-
nia i zakwaterowania w sanatorium uzdro-
wiskowym za jeden dzieƒ pobytu Êwiadcze-
niobiorcy, z uwzgl´dnieniem standardu,
o którym mowa w § 10, wynosi:

330

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

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

II sezon rozliczeniowy
(w z∏otych)

1 I a 25,00 31,50

b 20,00 28,50

2 II 19,00 25,50

3 III a 15,00 21,00

b 13,00 19,00

4 IV 11,00 15,00

5 V a 9,50 11,50

b 9,00 10,50

6 VI 8,00 9,00

———————
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 i Nr 38, poz. 299.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655
oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz. 1185.


