
 

      

Zalecenia dla wypełniających druki ewidencyjne 
                                                                                           
1. Wzory druków ewidencyjnych zostały opracowane w celu ujednolicenia ewidencji 

wszystkich uzdrowisk w kraju.  

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. 

U. z 2005r. nr 167 poz. 1399 z późn. zm.) kierownik zakładu lecznictwa uzdrowiskowego 

zgłasza zakład lecznictwa uzdrowiskowego do ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego, o której mowa w art. 27. ust. 1 Ustawy, po uzyskaniu wpisu tego 

zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rejestru Wojewody). 

3. Naczelny lekarz potwierdza wpis wyłącznie dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

znajdujących się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.  

4. W zgłoszeniu wymagane jest nazewnictwo ustawowe zakładów zgodne z art. 6. Ustawy - 

naczelny lekarz potwierdza wpis wyłącznie dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

określonych w Ustawie tj. szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych, 

przychodni uzdrowiskowych i zakładów przyrodoleczniczych oraz – określonych w 

Ustawie – urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Wpisów nie dokonuje się dla obiektów 

zarejestrowanych w Rejestrze Wojewody jako np. „ośrodki lecznicze”, „obiekty 

wczasowo – rehabilitacyjne”, „Centra Leczenia Uzdrowiskowego”, „Ośrodki SPA”, 

„Ośrodki Medical&SPA”, itp.  

5. Zgłoszone do ewidencji dane zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinny być zgodne 

(w szczególności co do rodzaju i nazwy zakładu oraz ilości zarejestrowanych miejsc) z 

Rejestrem Wojewody. 

6. W zgłoszeniach ewidencyjnych poszczególnych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

należy uwzględnić personel medyczny faktycznie obsługujący dany zakład, z podaniem 

liczby lekarzy i ich specjalizacji (dla lekarzy nieposiadających specjalizacji z balneologii 

konieczne jest podanie informacji, czy legitymują się kursem z podstaw balneologii) oraz 

liczby i kwalifikacji pielęgniarek, terapeutów, masażystów. 

7. Należy zgłosić do ewidencji posiadane ustawowe urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 

(tj. pijalnie uzdrowiskowe, parki, baseny uzdrowiskowe, baseny rehabilitacyjne, ścieżki 

ruchowe, tężnie, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, urządzone podziemne 

wyrobiska górnicze) z załączeniem części opisowej urządzenia (określeniem ich lokalizacji, 

parametrów oraz opisu, z podaniem w zgłoszeniu czym napełnione są baseny - wodą 

użytkową czy leczniczą) oraz załączeniem regulaminu korzystania z urządzenia. 

8. Do dokonania wpisu lub zmiany wpisu zakładu do ewidencji zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego niezbędne jest przedłożenie naczelnemu lekarzowi 

uzdrowiska: 

1) wniosku o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji, 

2) wypełnionego druku (arkusza) ewidencji  

3) aktualnego Regulaminu Organizacyjnego opisującego przebieg procesów udzielania 

świadczeń zdrowotnych na terenie zgłaszanego zakładu (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem), 



4) aktualnego Regulaminu korzystania z urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, w 

przypadku złożenia wniosku o wpis do Ewidencji urządzenia lecznictwa 

uzrowiskowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

9. Druki ewidencyjne powinny być opracowane i przesłane w wersji elektronicznej oraz w 

wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach).  

10. Warunkiem potwierdzenia wpisu do ewidencji, umożliwiającego prowadzenie lecznictwa 

uzdrowiskowego, jest utworzenie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (lub 

dysponowanie ustawowym urządzeniem lecznictwa uzdrowiskowego), który spełnia 

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2012 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego (Dz.U.2012, poz. 452 z późn.zm). 

11. Warunkiem potwierdzenia wpisu zakładu lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego do 

ewidencji jest wykazanie możliwości prowadzenia leczenia uzdrowiskowego w oparciu o 

naturalne surowce lecznicze pochodzące z terenu uzdrowisk, których właściwości 

lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia, wydanych na podstawie 

art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy. 

12. Naczelny lekarz opracowuje podsumowanie każdego podmiotu leczniczego w którym 

stwierdza (lub nie), iż dany zakład (urządzenie) spełnia warunki określone w ww. 

przepisach, jeżeli nie spełnia - to z jakiego powodu i ewentualnie wydaje stosowne 

polecenia do usunięcia braków w określonym terminie. 

13. Nie wyklucza się możliwości warunkowego wpisu do ewidencji z określeniem terminu, w 

którym powinny być w całości spełnione wymogi przewidziane dla danego rodzaju 

zakładu (urządzenia). Niespełnienie wymogów ustalonych przez naczelnego lekarza w 

określonym terminie powoduje wypisanie z ewidencji. 

14. Nowe zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ujmowane w ewidencji powinny 

spełniać wszystkie normy w chwili zgłoszenia.  

15. Naczelny lekarz podpisuje każdy wypełniony formularz, potwierdzając zgodność danych 

ze stanem faktycznym podanym przez właścicieli. 

16. Naczelny lekarz uzdrowiska może nie dokonać wpisu do ewidencji, co jest równoznaczne 

z niewydaniem zezwolenia na wpis do Rejestru Wojewody, a tym samym prowadzenia 

zakładu lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. W razie odwołania od niedokonania 

wpisu do ewidencji zakładu czy urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, naczelny lekarz 

przekazuje motywy swojej decyzji Ministrowi Zdrowia. 


