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W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie zgodności z zasadą 
równego traktowania regulacji dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe (UZ- 
PR.7105.60.2018.DG), pragnę ponownie zwrócić się do Pana Ministra w obronie prawa osób 
niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu do dostępu do 
świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Problemy z dostępnością do świadczeń 
ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami lub seniorów są często sygnalizowane 
w kierowanej do mnie korespondencji oraz w trakcie moich cyklicznych spotkań 
regionalnych z obywatelami1.

W odpowiedzi na moje wystąpienie z dnia 5 marca 2018 r. wskazano, Ze w celu 
rozwiązania zarysowanego problemu należałoby dokonać zmiany obowiązujących przepisów 
prawa. Zmiany te dotyczyć powinny w szczególności usytuowania roli asystencji poprzez 
przypisanie jej struktury zawodów z zakresu ochrony zdrowia oraz dostosowania warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób umożliwiający ich realizację przez asystencję, 
a także stworzenia systemu finansowania świadczeń udzielanych przez asystentów. 
Jednocześnie Pan Minister zapewnił mnie, że w przypadku systemowej zmiany przepisów o 
kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe, wprowadzenie instytucji asystenta mogłoby być 
rozważone jako propozycja nowego rozwiązania mającego na celu pomoc osobom o 
ograniczonej możliwości samoobsługi. Wówczas jednak nie toczyły się w Ministerstwie 
Zdrowia prace nad zmianami systemowymi w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

Tym niemniej, w dniu 27 listopada 2018 r. skierowano do Sejmu RP Informację o 
sytuacji osób starszych w Polsce za rok 20172. W jej ramach poinformowano o propozycjach 
Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa

1 Np. na spotkaniu w Augustowie w dniu 10 kwietnia 2019 r.
2https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/lnformacia o sytuacji os%C3%B3b starszych za 2QI7.pdf/ld23a 
7b9-4f2f-1 a92-41 d 1 -5bf51598d261
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uzdrowiskowego, które stanowić mają przedmiot analizy Ministerstwa celem wypracowania 
rozwiązań systemowych (s. 52). Pragnę zauważyć, że Zespół ten proponuje między innymi 
stworzenie oferty uzdrowiskowej skierowanej do osób w wieku podeszłym z ograniczoną

opiekuna seniora niepełnosprawnego i/lub niesamodzielnego. Konkluzje zawarte w tym 
dokumencie są zatem zbieżne z postulatami podniesionymi przeze mnie w wystąpieniu z dnia 
5 marca 2018 r.

Ponadto, przyjęta w dniu 26 października 2018 r.. Polityka Społeczna wobec osób

celów wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem zdrowia i polityki 
społecznej. Wydaje się, że obszarem, w którym możliwa jest realizacja tego celu. jest w 
szczególności proponowana przeze mnie w wystąpieniu z dnia 5 marca 2018 r. możliwość 
powiązania lecznictwa uzdrowiskowego osób, które nie wykazują się samodzielnością w 
codziennym funkcjonowaniu, z systemem wdrożenia usług asystenckich.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.), zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie, czy ze względu na treść powołanych 
wyżej dokumentów problem dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób 
niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu stał się przedmiotem 
prowadzonych w Ministerstwie prac koncepcyjnych lub podjętej współpracy z sektorem 
pomocy społecznej.

zdolnością do samoobsługi oraz dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu

starszych do 2030 r. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność3 zakłada wśród swoich

3 M.P. z 2018 r., poz. 1169.


