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W dniach 5-7 września br. w Dusznikach Zdroju miał miejsce XXVIII Kongres 

Uzdrowisk Polskich. Na kongresie podejmowane były m. in. kwestie niedostatecznego 

finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zakontraktowanych przez zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego. 

Działając w imieniu przedstawicieli gmin uzdrowiskowych i podmiotów 

świadczących usługi lecznicze i rehabilitacyjne w ramach umów podpisywanych z NFZ 

zwracamy się z prośbą do Pana Ministra w sprawie podjęcia działań mających na celu 

podwyższenie poziomu finansowania przez NFZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu kuracjusza oraz zmianę 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do poziomu 

odpłatności świadczeniobiorcy. 

Zwracamy uwagę Pana Ministra, że obowiązujące już od kilku lat stawki osobodnia 

pokrywają zaledwie bieżące koszty utrzymania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 

ale nie pozwalają już w żadnym wypadku np. na: remonty, zakup sprzętu i wyposażenia czy 

też podwyżki płac.  To w rezultacie prowadzi do dekapitalizacji bazy, problemów  

z utrzymaniem i pozyskaniem nowych pracowników, zapewnieniem właściwego poziomu 

świadczeń leczniczych, hotelowych i gastronomicznych.  

Na wyraźną prośbę zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i innych podmiotów 

prowadzących działalność uzdrowiskową na terenie gmin uzdrowiskowych, jako 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP podjęliśmy się zebrania danych obrazujących 

stan obecny i kondycję finansową zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Odpowiedzi 

udzielone w ankiecie pozwoliły nam także zebrać oczekiwania i gotowość do przyjęcia 

określonych rozwiązań przez zarządzających zakładami lecznictwa uzdrowiskowego. 

Ankieta została wysłana do 176 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w których 

udział procentowy pacjentów skierowanych z NFZ w stosunku do wszystkich kuracjuszy 

wynosił od 20-100%. Na ankietę odpowiedziało 90 zakładów udzielając odpowiedzi na 

pytania zawarte w ankiecie. Poniżej przytoczymy kilka odpowiedzi udzielonych na pytania 

ankietowe.  

Nie jest zaskakujące, że aż 99% ankietowanych odpowiedziało, że stawka "osobodnia"  

z kontraktu z NFZ nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania 

kuracjusza/pacjenta. Alternatywnymi źródłami finansowania działalności zakładu jest np.: 

sprzedaż komercyjna – pobyty hotelowe (87%), sprzedaż uzupełniająca (82%), w niektórych 

przypadkach kredyty i pożyczki.   



Stawki osobodnia zakontraktowane przez świadczeniobiorców w ramach umów 

podpisanych z NFZ wynoszą np. dla sanatorium od 69-95 zł, dla szpitala uzdrowiskowego 

od 84-98 zł.  

Dla porównania stawki za tego typu świadczenia refundowane z Powszechnego 

Ubezpieczenia Zdrowotnego za osobodzień na Słowacji wynoszą ok. 170 zł, natomiast  

w Czechach 217 zł.  

Aż 95% ankietowanych uważa, że dopłata do zakwaterowania i wyżywienia 

wnoszona przez kuracjusza powinna podlegać corocznej waloryzacji. Pożądana stawka 

osobodnia w z.l.u., pozwalająca utrzymać obiekt leczniczy na właściwym poziomie powinna 

wynosić wg ankietowanych od 85-150 zł w sanatoriach i od 107-220 zł w szpitalach 

uzdrowiskowych. W zależności od proponowanego wzrostu procentowego (od 10-40%) 

finansowania osobodnia w ramach NFZ określone liczby świadczeniodawców są skłonne 

do zmniejszenia ilości skierowań sanatoryjnych i szpitalnych odpowiednio od 5-20%.  

Pragniemy także zwrócić uwagę, że od wielu lat nie wzrósł poziom finansowania 

przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium 

uzdrowiskowym, w przypadku świadczeń gwarantowanych. To jeszcze bardzie pogarsza złą 

sytuację finansową prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. 

Znamienne jest, że 82% ankietowanych zadeklarowało, że w przypadku rezygnacji 

ze świadczenia usług na rzecz NFZ rozważają zwolnienia personelu. Z danych zebranych 

przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP wynika, że w samym lecznictwie 

uzdrowiskowym zatrudnionych jest prawie 17 tys. osób. Natomiast w otoczeniu 

uzdrowiskowym (turystyka, usługi, transport, handel itd.) pracuje ponad 80 tys. osób.  

Wzrost kosztów utrzymania zakładów od 2020 roku, w tym: perspektywa wzrostu 

wynagrodzeń, cen za media i usług zewnętrznych przy jednoczesnym utrzymaniu stawki 

osobodnia na dotychczasowym poziomie może doprowadzić w niedługim czasie do 

pełzającej likwidacji lecznictwa uzdrowiskowego w naszym kraju.  

W imieniu włodarzy miast i gmin uzdrowiskowych oraz świadczeniobiorców 

prowadzących działalność gospodarczą na terenach gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu 

Gmin Uzdrowiskowych RP biorąc pod uwagę przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego 

zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o podjęcia działań mających na celu podwyższenie 

poziomu finansowania przez NFZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień 

pobytu kuracjusza. 
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Prezes Zarządu SGU RP 
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