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PAULINA JACHIMOWICZ-JANKOWSKA 

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem czynności 

kontrolno-nadzorczych nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego 

Streszczenie 

     Lecznictwo uzdrowiskowe, stanowiąc integralną część ochrony zdrowia, jest 

zorganizowaną działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez 

zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego 

działania tej formy leczenia, w specjalnie przystosowanych do tego zakładach będących 

podmiotami leczniczymi, lecznictwo to objęto fachowym nadzorem. Nadzór nad lecznictwem 

uzdrowiskowym oznacza dokonywanie kontroli i oceny lecznictwa uzdrowiskowego 

prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Problematyka ta jest uregulowana 

przede wszystkim w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a także 

w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

     Opracowanie zawiera analizę i ocenę regulacji prawnych dotyczących nadzoru nad 

lecznictwem uzdrowiskowym. Omówiono podstawowe terminy związane z zagadnieniami 

uzdrowiskowymi oraz przytoczono niektóre pojęcia kontroli i nadzoru w ujęciu doktryny. 

Nadzór uzdrowiskowy cechują szczególne unormowania i stopień skomplikowania. Dotyczy 

to poszczególnych zagadnień pozwalających na rekonstrukcję istoty nadzoru, tj. organów 

nadzorujących, przedmiotu nadzoru, podmiotów nadzorowanych, kryteriów i zakresu 

sprawowanego nadzoru oraz prawnych środków nadzoru. Do organów sprawujących nadzór 

nad lecznictwem uzdrowiskowym należą: Minister Zdrowia, wojewoda, Minister Obrony 

Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych. W artykule sporo uwagi poświęcono Ministrowi 

Zdrowia jako centralnemu organowi administracji rządowej w zakresie spraw należących do 

kierowanego przez niego działu administracji zdrowia, z uwzględnieniem zakresu jego 

kompetencji i uprawnień kontrolno-nadzorczych. 

     Ze względu na specyfikę nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym na 

obszarze województwa analizie poddano pozycję prawną naczelnego lekarza uzdrowiska, 

przy pomocy którego wojewoda sprawuje nadzór. Ponieważ leczenie uzdrowiskowe 

prowadzone jest w zakładach uzdrowiskowych w uzdrowisku, w opracowaniu zawarto też 

problem odrębnych trybów kontroli prowadzonej na tym obszarze, w tym zwłaszcza kontroli 

wewnętrznej, zarządczej i doraźnej. 
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