
Jak skierować pacjenta do Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”? 
 

 

 
Rodzaj 
świadczenia 
zdrowotnego 

 
Tryb leczenie 

 
Ilość zabiegów / 
miejsce udzielania 
świadczenia 

 
Finansowanie 

 
Forma skierowania Kto kieruje? 

 

 
Kontakt  

 
Wymagana 
rejestracja  
 

 
Rehabilitacja z 
wykorzystaniem 
metod  
subterraneoterapii 
 
Pobyt leczniczy w 
Kopalni 

Pobyty dzienne  
(6 godzin)  

 

 
3 tygodnie 

 (15 zjazdów) 
 

Podziemne komory  
solne 

NFZ 

 
 

Skierowanie  
na oddział dzienny  

 

Lekarz specjalista 
poradni: 

pulmonologicznej / 
laryngologicznej /  
alergologicznej / 

rehabilitacji medycznej 
/  pediatrycznej. 

uzdrowisko@kopalni
a.pl 

12/278-73-68 
tak 

Pobyty dzienne 
odpłatne  

(6 godzin)  

 
Dowolna liczba 

zjazdów 
 

Podziemne komory  
solne 

odpłatnie -  
zdrowie@kopalnia.p

l 
12/278-75-12 

tak 

Leczenie 
uzdrowiskowe 

Pobyty dzienne  
(6 godzin) 

 
Pobyty nocne  
(11 godzin) 

 
3 tygodnie 

 (15 zjazdów 
dziennych  
i 3 nocne) 

 
Podziemne komory  

solne 

NFZ 

Skierowanie  
na leczenie 

uzdrowiskowe  
 
 

 

Lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego 

 

 

 

 

uzdrowiska@nfz-
krakow.pl  

12/298-83-61 

 

Miejsca i terminy 
przydziela NFZ 

 
Zdrowa sobota 

 
Pobyt dzienny 
profilaktyczny  

(4 godziny) 

 
Zjazdy w soboty  

 
Podziemne komory  

solne 

odpłatnie -  
zdrowie@kopalnia.p

l 
12/278-75-12 

tak 

 
Zdrowy sen 

Pobyt nocny 
(11 godzin) 

 
Zjazdy nocne  

(pt./sb.) 
 

Podziemne komory  
solne 

odpłatnie -  
zdrowie@kopalnia.p

l 
12/278-75-12 

tak 
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Jak skierować pacjenta do Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”? 
 

 

Świadczenia na powierzchni: 

 
Rodzaj świadczenia 
zdrowotnego 

 
Zakres świadczeń 

 
Finansowanie 

 
Forma skierowania Kto kieruje? 

 
Kontakt  

 
Wymagana 
rejestracja  
 

 
Poradnia 
pulmonologiczna 
 

Konsultacje, 
diagnostyka układu 

oddechowego 
NFZ /  odpłatnie 

Skierowanie do poradni 
specjalistycznej 

Lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego 

uzdrowisko@kopalnia.pl 
12/278-73-68 

tak 

 
Poradnia 
rehabilitacyjna 
 

Konsultacje NFZ /  odpłatnie 
Skierowanie do poradni 

specjalistycznej 
Lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego 
uzdrowisko@kopalnia.pl 

12/278-73-68 
tak 

 
Poradnia 
alergologiczna 
 

Konsultacje, testy, 
odczulanie 

odpłatnie  -  - 
uzdrowisko@kopalnia.pl 

12/278-73-68 
tak 

 
Rehabilitacja 
ogólnoustrojowa  
w ośrodku / oddziale 
dziennym 
 

Seria zabiegów NFZ 
Skierowanie  

na oddział dzienny 

Lekarz oddziału: 
urazowo -

ortopedycznego / 
chirurgicznego / 

neurochirurgicznego / 
neurologicznego 

/reumatologicznego / 
chorób wewnętrznych / 

onkologicznego / 
urologicznego / pediatrii 

/ endokrynologii 
dziecięcej / diabetologii 
dziecięcej / rehabilitacji 

ogólnoustrojowej, 
neurologicznej, 

pulmonologicznej, 
kardiologicznej / 

ginekologicznego 
 
 

Lub 
 
 

uzdrowisko@kopalnia.pl 
12/278-73-68 

tak 
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Jak skierować pacjenta do Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”? 
 

 

 
Rodzaj świadczenia 
zdrowotnego 

 
Zakres świadczeń 

 
Finansowanie 

 
Forma skierowania Kto kieruje? 

 
Kontakt  

 
Wymagana 
rejestracja  
 

Lekarz poradni: 
rehabilitacyjnej / 

urazowo-
ortopedycznej/neurologi
cznej/reumatologicznej/
poradni wad postawy / 

endokrynologii 
dziecięcej/diabetologii 

dziecięcej 
 

lub 
 

Lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej w 
przypadku zaostrzeń 
chorób przewlekłych 

 
Zabiegi 
fizjoterapeutyczne 
 

Seria zabiegów  odpłatnie   -  - 
uzdrowisko@kopalnia.pl 

12/278-73-68 
tak 

 
Inhalacje indywidulane 

 Solankowe lub 
lekowe 

 Pneumatyczne / 
ultradźwiękowe 
/ AMSA 

Seria zabiegów odpłatnie 
Skierowanie na zabiegi 

fizjoterapeutyczne 
lekarz 

uzdrowisko@kopalnia.pl 
12/278-73-68 

tak 

 
Inhalacje na tężni 
solankowej 
 

Seria pobytów w tężni 
solankowej 

odpłatnie -  - 
12/278-73-02 

turystyka@kopalnia.pl 
nie 
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