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Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2021 r.,  znak: SGURP.143.05.2021, skierowane 

do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i następnie przekazane przez Ministra  

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  do  Ministra  Zdrowia  w  dniu 10 czerwca 

2021 r. pismem nr FS1.053.2.2021, dotyczące ustalenia wysokości dotacji 

uzdrowiskowej w latach 2021 i 2022, bardzo proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Pandemia COVID-19 zmieniła rzeczywistość w wielu obszarach życia społeczno-

gospodarczego i jej negatywne skutki są odczuwalne również w sferze działalności 

samorządu terytorialnego. Z powodu epidemii zmniejszeniu uległy dochody wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin uzdrowiskowych. Należy jednak 

zauważyć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wdrożono szereg rozwiązań mających 

na celu wsparcie zarówno samorządów, jak i przedsiębiorców, co w konsekwencji 

wpłynie pozytywnie także na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto wyraźnego wskazania wymaga, że już od trzech miesięcy uzdrowiska 

przyjmują kuracjuszy, ponieważ z dniem 11 marca 2021 r., tj. wcześniej niż w przypadku 

innych sfer działalności, zniesiono zakaz udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, gminy uzdrowiskowe uzyskują wsparcie z 

budżetu państwa, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.). Stosownie do przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów 

ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 

103 poz. 705), w którym wskazano „algorytm” według którego należy wskazać dane do 
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określenia wysokości dotacji, kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej 

ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 

uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38). W 

tych okolicznościach gminy uzdrowiskowe otrzymały w 2020 r. dotację równą wysokości 

wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku 2018. Jednocześnie, zgodnie z 

powyższą regulacją, dotacje dla gmin uzdrowiskowych w ustawie budżetowej na rok 

2021 zostały zaplanowane w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej 

pobranej w roku 2019. Opłata uzdrowiskowa pobrana w 2020 r. będzie podstawą do 

otrzymania dotacji w roku 2022, a więc zasada ustalona w rozporządzeniu powoduje 

odroczenie o 2 lata ewentualnych skutków wyrażonych wielkością dotacji z budżetu 

państwa. Ponadto należy zauważyć, że w 2022 r. gminy uzdrowiskowe powinny uzyskać 

wpływy w wysokości porównywalnej do wpływów osiąganych przed pandemią, z tytułu 

pobieranej na bieżąco opłaty uzdrowiskowej. Przedstawiona propozycja zmiany 

mechanizmu naliczania w kolejnym roku dotacji uzdrowiskowej wymagałaby szeroko 

zakrojonych zmian legislacyjnych na przedmiotowej płaszczyźnie, ponieważ opłatę i 

dotację uzdrowiskową regulują liczne akty normatywne. Tryb i terminy ustalenia oraz 

przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej określa minister właściwy 

do spraw finansów publicznych, dlatego modyfikacja zasad obliczenia i przyznania 

dotacji uzdrowiskowej w 2022 r. wiązałaby się przede wszystkim z koniecznością 

przeprowadzenia przez Ministra Finansów wnikliwej analizy sytuacji i zmiany 

rozporządzenia w zakresie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji 

uzdrowiskowej. Mając na uwadze powyższe i jednocześnie fakt, że epidemia COVID-19 

jest sytuacją wyjątkową i dotychczas niespotykaną, ale także przejściową, Ministerstwo 

Zdrowia nie przewiduje obecnie zainicjowania podjęcia prac legislacyjnych w 

przedmiocie zmiany powyższych regulacji.

Z poważaniem, 

Michał Dzięgielewski 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Ministerstwo Finansów
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