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W piśmie z dnia 28 kwietnia 2008 r. (RPO-582015-X/08/WW) Rzecznik Praw 

Obywatelskich poprzedniej kadencji zwrócił uwagę na konieczność rozważenia możliwości 

podjęcia działań w kierunku zmiany procedury potwierdzania skierowań na leczenie 

uzdrowiskowe w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o to leczenie dostępu do pełnej 

informacji o przyczynach odmowy oraz przysługujących im w tej materii środkach 

prawnych. Wątpliwości Rzecznika wzbudziła w szczególności treść pouczeń znajdujących 

się w pismach Narodowego Funduszu Zdrowia, informujących o odmowie potwierdzenia 

skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Pouczenia te odnosiły się bowiem wyłącznie do § 5 

ust. 3 obowiązującego ówcześnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 

r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 274, poz. 2724 ze zm.), zgodnie z którym 

na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia nie przysługuje odwołanie, a nie zawierały informacji o prawie osób ubiegających 

się o leczenie uzdrowiskowe do złożenia skargi do sądu administracyjnego. 

W odpowiedzi Minister Zdrowia, pismem z dnia 13 czerwca 2008 r. (MZ-UZ-OPK-

530-12139-1/FD/08, kopia w załączeniu), poinformowała, że w związku z przygotowywaną 
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nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), zostanie wzięta 

pod uwagę kwestia zmiany art. 33 ust. 2 tej ustawy celem wskazania świadczeniobiorcom 

uprawnienia do złożenia skargi do sądu administracyjnego. 

Z przykrością stwierdzam, iż w aktualnie obowiązującym stanie prawnym pomimo 

upływu tak długiego okresu przedstawiony w piśmie z dnia 28 kwietnia 2008 r. problem 

pozostaje nadal aktualny. Zarówno bowiem przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak 

i wydane na podstawie delegacji ust. 5 art. 33 tej ustawy, rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835) nie wskazują wprost na możliwość poddania 

kontroli sądowoadministracyjnej czynności odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie 

uzdrowiskowe, ani nie statuują obowiązku pouczenia świadczeniobiorcy o takiej 

możliwości. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j . : Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 

ponownie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcia działań legislacyjnych 

w kierunku zmiany procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe 

w zakresie wskazanym w wystąpieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. i zgodnie z zapowiedzią 

przedstawioną w piśmie Ministra z dnia 13 czerwca 2008 r. 

Zał. 1 


