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„Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.”

Szanowni Państwo,
Mimo
wielu
niekorzystnych
uwarunkowań
ekonomicznych, z którymi zmagał się w 2012 roku nie tylko
system opieki zdrowotnej, ale cała globalna rzeczywistość
gospodarcza, spółki uzdrowiskowe starały się utrzymać swoją
pozycję świadczeniodawcy stanowiącego istotny element
ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki m.in. staraniom
Stowarzyszenia jak również racjonalnemu - w obliczu
trwającego kryzysu ekonomicznego - podejściu do naszej
branży strategicznych partnerów ( NFZ, ZUS, KRUS i inne),
przyjęte w budżecie NFZ na rok 2012 nakłady na lecznictwo
uzdrowiskowe były o 5,8% wyższe w stosunku do wydatków
poniesionych na ten cel w 2011 roku, a plan finansowy
Narodowego Funduszu Zdrowia na kolejne lata zakłada
utrzymanie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na
podobnym poziomie w stosunku do ogólnej wartości nakładów
na świadczenia zdrowotne. Wspólnie wypracowaliśmy również
możliwie najkorzystniejsze dla stron zasady współpracy z ZUS
czy innymi płatnikami instytucjonalnymi i branżowymi.
Wszystko to po to, aby zapewnić oczekiwany przez płatnika, a
co najważniejsze przez pacjenta i kuracjusza standard opieki
medycznej i bazy hotelowo- żywieniowej.
Rok 2012 przyniósł dla spółek uzdrowiskowych wiele
korzystnych zmian w przepisach prawnych. Nasze wspólne
działania w ramach Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich
przyczyniły się m.in. do zmiany rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z wprowadzoną w
kwietniu 2012 r. zmianą, zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań
przedmiotowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2016 r. W
lutym 2012 r. Resort Zdrowia uwzględnił również nasze liczne
postulaty o zmianę rozporządzenia regulującego wysokość
dopłat kuracjusza za wyżywienie i nocleg w sanatorium
uzdrowiskowym.

Dzięki tym wnioskom prócz wzrostu dopłaty o
4,3%, Resort Zdrowia wprowadził zapis
umożliwiający waloryzację stawki każdego roku z
mocy prawa. Wieloletnie działania UUP dot. zmian
w przepisach dot. borowiny pozabiegowej
zaowocowały m.in. konsultacjami w Ministerstwie
Ochrony Środowiska, podczas których ustalono, że
odpady
powstające
podczas
zabiegów
balneologicznych będzie można poddawać
procesowi odzysku R10 - rozprowadzanie na
powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania
ziemi oraz rekultywacji składowisk. Będzie istniała
możliwość
wykorzystywania
odpadów
borowinowych
do
rekultywacji
wyrobisk
poeksploatacyjnych
powstałych
w
wyniku
wydobycia torfu leczniczego. Kolejny rok, to kolejne
zmiany i wyzwania przed jakimi stoi branża
uzdrowiskowa. Przekształcenia własnościowe w
spółkach SP, kontraktacje na rok 2014 i lata
kolejne, zapowiadane zmiany w koszyku świadczeń
gwarantowanych oraz reorganizacja w NFZ będą
miały
wpływ
na
funkcjonowanie
świadczeniodawców uzdrowiskowych. Wiele zależy
od samych przedsiębiorców uzdrowiskowych ...
konsekwencja
w
działaniu,
racjonalne,
merytoryczne i we właściwym czasie reagowanie
pozwoli na zmierzenie się z turbulentnym makro i
mikoroekonomicznym
otoczeniem
branży
uzdrowiskowej.
Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI
…WYTRWAŁOŚCI

Jerzy Szymańczyk
Prezes Zarządu SUUP
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1. NASZA AKTYWNOŚĆ-SYNTEZA
1.1. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2011 roku (znak pisma: UUP/111/2011) w sprawie
nowelizacji z dniem 1 stycznia 2012 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009
roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DZ.U. 09. nr 139,
poz. 1136 z późn. zm.), Resort Zdrowia poinformował nas ,iż zmiana zapisów zawartych w załączniku
nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia nie jest możliwa w tak krótkim czasie, ze względu na
procedury legislacyjne. Proponowana zmiana wymaga rekomendacji Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych (zgodnie z art. 31 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
W dniu 5.01.2012 (znak pisma: UUP/3/01/2012) SUUP wystąpiło do Ministra Zdrowia Bartosza
Arłukowicza w sprawie wprowadzenia przyspieszenia zmiany załącznika nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. ws. świadczeń gwarantowanych dotyczących lecznictwa
uzdrowiskowego (DZ.U. 09. nr 139, poz. 1136 z późn. zm.) w zakresie indeksacji stawki częściowej
odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania, powyżej 5%.
W dniu 19 stycznia 2012 roku (znak pisma: UUP/07/01/2012) UUP ponownie zwróciła się do
Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania
wnoszonej przez kuracjuszy kierowanych przez OW NFZ na leczenie uzdrowiskowe.
W dniu 24 sierpnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające
Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez
wprowadzenie nowej treści Załącznika nr 2 dotyczącego stawek częściowej odpłatności za koszty
wyżywienia i zakwaterowania.
1.2. Prywatyzacja Spółek uzdrowiskowych
W styczniu 2012 r. Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” poinformowała nasze
Stowarzyszenie, iż wystąpiła do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o podtrzymanie
dotychczasowego stanowiska i utrzymanie w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
uzdrowisk: Busko, Ciechocinek, Krynica, Lądek, Kołobrzeg, Rymanów i Świnoujście.
W dniu 6 lutego 2012 roku Stowarzyszenie UUP (znak pisma: UUP/12/02/2012) zwróciło się do
Ministra Zdrowia, wyrażając pogląd, że w celu poprawy kondycji finansowej spółek uzdrowiskowych,
wzmocnienia ich konkurencyjności i zwiększenia szansy na bardziej nowoczesne działanie w obszarze
gospodarczym w kraju i za granicą, w przypadku poszczególnych podmiotów uzdrowiskowych, zmiana
struktury własnościowej może okazać się procesem koniecznym i nieuniknionym. Postępująca
prywatyzacja sektora nie może jednakże doprowadzić do ograniczenia dostępu do leczenia
uzdrowiskowego dla podmiotów państwowych jak i prywatnych, ale przede wszystkim dla pacjentów i
kuracjuszy korzystających z tego typu leczenia. Niezbędne jest również zabezpieczenie kontynuacji
realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach systemu ubezpieczeniowo – budżetowego i
przede wszystkim utrzymanie na odpowiednim poziomie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w
systemie ubezpieczeń zdrowotnych w ramach koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.
Wystąpienie Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” w sprawie procesu
prywatyzacyjnego uzdrowiska Horyniec
W dniu 27 marca br. Unia Uzdrowisk Polskich otrzymała do wiadomości pismo, skierowane przez
Sekcję Krajową do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego w sprawie procesu
prywatyzacyjnego uzdrowiska Horyniec. Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich zwróciła się do Ministra
o szczegółową analizę złożonej oferty prywatyzacyjnej oraz odstąpienie od prywatyzacji.
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Wystąpienie Związków Zawodowych działających w Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko LądekDługopole”
W dniu 20 czerwca 2012 roku Związki Zawodowe działające w Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko LądekDługopole” wystąpiły do Ministra Skarbu Państwa, Ministra Zdrowia, Senackiej Komisji Skarbu
Państwa Sejmowej, Senackiej Komisji Zdrowia, Komisji Skarbu Państwa oraz Sejmowej Komisji
Zdrowia. W wystąpieniu wyraziły swoją dezaprobatę i oburzenie, odnosząc się po raz kolejny do próby
prywatyzacji spółek uzdrowiskowych wydzielonych jako uzdrowiska „narodowe”, wymienione
w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym z dnia 28 lipca 2005 r. i Rozporządzeniu Ministra Skarbu
Państwa z dnia 8 października 2008 r. oraz propozycji zmiany tego Rozporządzenia, a w szczególności
art. 64. W ocenie działających w Spółce organizacji związkowych, decyzja o wyłączeniu z procesu
prywatyzacji uzdrowisk o szczególnym znaczeniu dla krajowego systemu opieki zdrowotnej,
stanowiących jednocześnie wartościową część dobra narodowego, jest celowa i jak najbardziej warta
podtrzymania.
Wystąpienie Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich „Uzdrowiska Wysowa” S.A.
W dniu 6 czerwca 2012 roku Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich „Uzdrowiska Wysowa” S.A.
wystąpił do Pana Tomasza Leszkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
w sprawie procesu prywatyzacji „Uzdrowiska Wysowa” S.A. Związek zwrócił się z prośbą
o szczegółowe przeanalizowanie potencjalnych inwestorów ubiegających się o nabycie akcji Spółki
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
1.3. Zamówienia Publiczne
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w dniu 9 lutego 2012 roku zwróciło się do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Jacka Sadowego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
wniosek Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju z dnia 28 marca 2011 r. oraz
kolejne pisma z dnia 21 lipca 2011 roku i 23 stycznia 2012 roku w sprawie wydania stanowiska Urzędu
Zamówień Publicznych dotyczącego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez
sprywatyzowane spółki uzdrowiskowe.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że Zespół Uzdrowisk
Kłodzkich S.A. w Polanicy- Zdroju (po prywatyzacji) jest podmiotem zobowiązanym do stosowania
przepisów ustawy PZP.
1.4. Borowina pozabiegowa
W związku z brakiem odpowiedzi na liczną korespondencję kierowaną w sprawie borowiny
pozabiegowej, Unia Uzdrowisk Polskich ponownie wystąpiła do Ministra Środowiska Pana z prośbą
o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do Rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. (listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz.U. nr 75
poz. 527). Wnioskowana zmiana dotyczy umieszczenia na tej liście odpadu o kodzie 18 01 81,
noszącego nazwę „borowina pozabiegowa”, a także określenie w przepisach dot. procesu odzysku R10,
warunków wykorzystywania ww. odpadu przez wspominane osoby i jednostki (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie procesu odzysku R10 - Dz.U z 2011 r. nr
86 poz. 476).
W dniu 15 października 2012 roku Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich wystąpiło z ponowną
prośbą (znak pisma: UUP/83/10/2012) o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do
6

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój telefon: 74 8680 220, fax: 74 8681 051, e-mail: uup@zuk-sa.pl, www:suup.com.pl, www.suup.pl

BIULETYN INFORMACYJNY NR 21 - 24
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH

rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów
może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527), polegających na umieszczeniu na tej
liście odpadu medycznego o kodzie 18 01 81 noszącego nazwę „borowina pozabiegowa” oraz
określenie w przepisach dot. procesu odzysku R10 warunków wykorzystania ww. odpadu.
W związku z brakiem reakcji ze strony Ministerstwa Środowiska na liczną korespondencję kierowaną
w przedmiotowej sprawie od 2009 roku, uzupełnioną o ekspertyzy i badania uzasadniające postulaty
zmian legislacyjnych w zakresie gospodarowania borowiną, Stowarzyszenie UUP w dniu 15.10.2012r.
zwróciło się z prośbą o interwencję do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (znak pisma:
UUP/84/10/2012).
1.5. Poziom finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego
W związku z ukazaniem się komunikatu na stronach internetowych Resortu Zdrowia o podjęciu przez
Ministra Zdrowia działań zmierzających do zmiany poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego dla dorosłych oraz rehabilitacji w sanatorium oraz
napływających do nas sygnałach o planach Resortu Zdrowia w zakresie wprowadzenia pełnej
odpłatności za leczenie sanatoryjne, w dniu 5 marca 2012 r. (znak pisma: UUP/22/03/2012) zostało
przygotowane wspólne wystąpienie Unii Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP oraz Izby Gospodarczej Uzdrowisk Polskich do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.
W wystąpieniu, w imieniu świadczeniodawców uzdrowiskowych, gmin uzdrowiskowych oraz
pacjentów i kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych, wyrażono stanowczy sprzeciw
przeciw planom zmierzającym do całkowitego finansowania leczenia sanatoryjnego lub wnoszenia
przez kuracjuszy pełnej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na wystąpienia, w dniu 20 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny
Technologii Medycznych (AOTM) przygotowanie rekomendacji dla zmiany poziomu finansowania
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, polegającej na podniesieniu
odpłatności (ponoszonej przez świadczeniobiorców) za koszty wyżywienia i zakwaterowania w
sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z wnioskiem UUP –vide: str.5.
W dniu 17 kwietnia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pismem do Ministra
Zdrowia poparł wystąpienie UUP i wyraził zaniepokojenie planami Resortu dotyczącymi wprowadzenia
100% odpłatności pacjentów za leczenie sanatoryjne.
ODPOWIEDŹ:
W dniu 26 kwietnia br. (znak pisma: UUP/35/04/2012), Stowarzyszenie UUP podziękowało
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Panu Markowi Haberowi, za przesłane pismo j.w.
i pozytywne ustosunkowanie się do wniosków SUUP w sprawie zwiększenia odpłatności za wyżywienie
i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym przez kuracjuszy.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich pismem z dnia 26 kwietnia br. (znak: UUP/36/04/2012)
podziękowało Pani Elżbiecie Arciszewskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów za poparcie sprzeciwu UUP przeciwko planom zmian Resortu
Zdrowia zmierzających do pełnego finansowania leczenia sanatoryjnego lub wnoszenia pełnej
odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym przez kuracjuszy.
W dniu 3 kwietnia 2012 roku Pani Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP, złożyła interpelację
poselską w sprawie zmian poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
uzdrowiskowego sanatoryjnego dla dorosłych oraz rehabilitacji w sanatorium.
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W dniu 10 maja br. Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich otrzymało kopię odpowiedzi na
interpelację poselską złożoną do Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia.
Stowarzyszenie UUP pismem (znak: UUP/41/2012) podziękowało za przygotowaną interpelację
poselską.
1.6. Zespół ds. Uzdrowisk Naczelnej Rady Lekarskiej
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich oraz Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. podjęło współpracę z
Panią Dorotą Radziszewską Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej ds. Delegatury wałbrzyskiej Członkiem Zespołu ds. Uzdrowisk Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednocześnie SUUP przedstawiło
wstępną syntezę problemów działalności Dolnośląskich Uzdrowisk, a tym samym całej branży
lecznictwa uzdrowiskowego.
1.7.Komisja Trójstronna
W dniu 24 kwietnia 2012 r. uczestniczyliśmy w kolejnych obradach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia, na którym omawiana była między innymi tematyka lecznictwa uzdrowiskowego.
1.8. VAT
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich zleciło opracowanie opinii prawnej „W sprawie możliwych
wariantów zmian opodatkowania podatkiem od towarów i usług uzdrowiskowych w Polsce”,
sporządzonej przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. sp. doradztwa
podatkowego, opinia jest dostępna dla naszych Członków w biurze UUP.
1.9. Informacja geologiczna
Pismem z dnia 8 czerwca 2012 roku (znak: UUP/42/06/2012), Stowarzyszenie UUP wystąpiło do
Ministra Środowiska z prośbą o podjęcie działań zmierzających do maksymalnego skrócenia czasu
rozpatrywania wniosków o zawarcie z Ministerstwem Środowiska umów o korzystanie za
wynagrodzeniem z informacji geologicznej.
W związku z upływającym terminem obowiązywania koncesji w przeważającej części spółek
uzdrowiskowych, większość przedsiębiorców uzdrowiskowych skompletowała i złożyła w Resorcie
Środowiska wnioski wraz z dokumentami w celu przedłużenia koncesji na wydobycie kopalin – wód
leczniczych. Doświadczenia podmiotów uzdrowiskowych wskazywały, że proces rozpatrywania
wniosków o zawarcie umów na korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej trwa wiele
miesięcy, co może skutkować niebezpieczeństwem zamknięcia ujęć wód leczniczych, zatem
Stowarzyszenie UUP zwróciło się z wnioskiem jak na wstępie.
W dniu 9 maja 2012 roku do Ministra Środowiska, z prośbą o spowodowanie maksymalnego skrócenia
czasu rozpatrywania wniosków o zawarcie umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji
geologicznej, w imieniu spółek uzdrowiskowych z terenu Dolnego Śląska wystąpiło również
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
1.10. Proces ustalania warunków umów (w formie aneksów) o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na rok 2013
W okresie poprzedzającym proces ustalania warunków umów (w formie aneksów) o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na rok 2013, SUUP pismem z dnia 29
czerwca br. (znak: UUP/47/06/2012) zwróciło się z wnioskiem do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia o uwzględnienie następujących postulatów świadczeniodawców uzdrowiskowych:

8

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój telefon: 74 8680 220, fax: 74 8681 051, e-mail: uup@zuk-sa.pl, www:suup.com.pl, www.suup.pl

BIULETYN INFORMACYJNY NR 21 - 24
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH

1. Budżet na lecznictwo uzdrowiskowe w planie finansowym NFZ na 2013 r. powinien wzrosnąć
procentowo (adekwatnie) do poziomu wzrostu innych obszarów ochrony zdrowia w związku z
odnotowywanym od pewnego czasu nieuzasadnionym regresem,
2. Zaplanowany budżet na 2013 r. powinien być w pełni wykorzystany przede wszystkim na
wzrost stawki osobodnia oraz wzrost ilości zakupionych świadczeń,
3. Wzrost tzw. ceny „osobodnia” w propozycji planu finansowego na rok 2013 winien
uwzględniać nie tylko zapisy z dn. 22 lipca 2006 o przekazaniu środków finansowych
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. 06, Nr 149, poz. 1076 z późno zm.) ale
również inflację oraz wzrost kosztów stałych niezależnych od świadczeniodawców w tym
kosztów paliwa, energii, żywności, niektórych materiałów, zwiększonych obciążeń
podatkowych oraz fakt, że tzw. „stawka osobodnia” nie była zmieniona od 3 lat.
ODPOWIEDŹ:
W dniu 6 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od Zastępcy Prezesa ds. Służb
Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie procesu zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2013 rok. W niniejszym piśmie
Prezes poinformował, iż projekt planu finansowego NFZ na rok 2103 pozytywnie zaopiniowany przez
sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz Radę Narodowego Funduszu Zdrowia i zostanie
przekazany do Ministra Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do wniosków UUP i środki
finansowe przeznaczone na lecznictwo uzdrowiskowe w niniejszym projekcie planu wynoszą 634.034
tys. zł, tj. o 5,8 % więcej w stosunku do planu finansowego na rok 2012.
PISMO SEKCJI KRAJOWEJ UZDROWISK POLSKICH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W związku z zatwierdzeniem planu finansowego NFZ na rok 2013 Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich
NSZZ „Solidarność” w dniu 21 sierpnia wystąpiła do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ z
wnioskiem o maksymalne uwzględnienie założonego wzrostu środków na leczenie uzdrowiskowe w
wysokości 5,8% przy aneksowaniu umów ze świadczeniodawcami na rok 2013.
1.11. Porozumienie o współpracy
W dniu 19 czerwca 2012 roku w Szczawnicy zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy
Unią Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy-Zdroju – reprezentującą Pracodawców w spółkach
uzdrowiskowych, a Sekcją Krajową Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Krynicy
Zdroju – reprezentującą Pracowników zatrudnionych w spółkach uzdrowiskowych – członków NSZZ
„Solidarność”.
1.12. Stawka „osobodnia”
W dniu 5 września 2012 roku Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich (znak pisma: UUP/68/09/2012)
w imieniu świadczeniodawców uzdrowiskowych wystąpiło również z wnioskiem do Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia o urealnienie o wskaźnik inflacji za okres trzech lat, wysokości stawki
„osobodnia” świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
1.13. Ustawa o działalności leczniczej
W dniu 6 września 2012 roku Stowarzyszanie Unia Uzdrowisk Polskich w imieniu świadczeniodawców
uzdrowiskowych przygotowało wystąpienie (znak: UUP/67/09/2012) do Ministra Zdrowia w sprawie
wątpliwości związanych z obowiązkiem utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej
powstałych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 ze zm.).
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ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w przypadku sanatorium realizującego
całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, jednakże bez udzielania
rzeczowych świadczeń zdrowotnych, nie ma obowiązku utworzenia apteki szpitalnej bądź działu
farmacji szpitalnej. Obowiązek taki istnieje w przypadku szpitala uzdrowiskowego udzielającego
rzeczowych świadczeń zdrowotnych.
Dostosowanie programu informatycznego NFZ do obowiązującego stanu prawnego
W dniu 19 listopada 2012 roku Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, w imieniu
świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, wystąpiło z pismem
(znak: UUP/91/11/2012) do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostosowania programu
informatycznego NFZ do obowiązującego stanu prawnego. W związku z koniecznością złożenia
dokumentacji aktualizacyjnej do realizowanych na rzecz NFZ umów wieloletnich. Zwróciliśmy uwagę,
iż akomodacja Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) w zakresie zmian organizacyjnych
wynikających z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych i
szczegółowego sposobu ich nadawania z dnia 17.05.2012r. (Dz.U.12.594) zdaniem świadczeniodawców
uzdrowiskowych wymaga kontynuacji i doprecyzowania.
2. POSIEDZENIA
WALNEGO
ZDROMADZENIA,
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH.

ZARZĄDU

ORAZ

KOMISJI

2.1. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich S.A. w dniu 23 lutego 2012 r. w
Inowrocławiu.
2.2. Posiedzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich S.A. w dniu 29 marca 2012 r.
w Polanicy- Zdroju
Uczestnicy posiedzenia omówili m.in. następujące zagadnienia:
1. Lobbing na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego – prezentacja ofert przez firmy zainteresowane
podjęciem współpracy w powyższym zakresie,
2. Ustawa o działalności leczniczej – zmiany i zagrożenia dla przedsiębiorców uzdrowiskowych
wynikające z wejścia w życie ustawy.
3. VAT w lecznictwie uzdrowiskowym
4. Ewentualna współpraca UUP w inicjatywach i działaniach Sekcji Uzdrowisk Polskich NSZZ
„Solidarność”.
6. Sprawy różne – dyskusja nt. m.in.:


Kongres Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy,



Współpraca z ZUS,



Plany Ministerstwa Zdrowia dot. powołania Agendy ds. Jakości w Ochronie Zdrowia oraz
Agendy Taryfikacji Świadczeń Medycznych,
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inne bieżące sprawy dot. Stowarzyszenia, lecznictwa uzdrowiskowego i spółek uzdrowiskowych.

2.3. Spotkanie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich we Włocławku
W dniu 17 kwietnia 2012 roku we Włocławku odbyło się spotkanie Członków Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich w sprawie „lobbingu” na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego
2.4. Spotkanie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy
W dniu 17 czerwca 2012 roku w Szczawnicy odbyło się spotkanie Członków Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich
Omówiono na nim m.in.:
1. Zapisy Ustawy o działalności leczniczej – zmiany i zagrożenia dla przedsiębiorców
uzdrowiskowych wynikające z wejścia w życie ustawy – pismo Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.
2. „Lobbing na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego” – stan realizacji projektu.
3. Kongres Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy.
4. Informacja dot. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego skargi na znowelizowane przepisy
podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.
5. Budżet NFZ na rok 2013.
6. Wygaśniecie ważności koncesji na wydobycie wód leczniczych.
2.5. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w
dniu 6 grudnia 2012 r. w Ustroniu
 Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe UUP za rok 2011
stwierdzając, że przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z dokumentami,
stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Komisja po przeprowadzeniu oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 r., pozytywnie zaopiniowała i
wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania. Komisja
jednocześnie wniosła do WZ UUP o udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za
działalność w okresie od 1.01.- 31.12. 2011 r. z gratulacjami za racjonalne i efektywne zarządzanie
aktywami UUP oraz skuteczne działania na rzecz realizacji celów statutowych, w tym poprawy
warunków funkcjonowania spółek uzdrowiskowych oraz wzrost znaczenia lecznictwa
uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce, wpływając tym samym na stworzenie
warunków do dynamicznego rozwoju całej branży uzdrowiskowej.
 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich przyjęło sprawozdanie
Zarządu z działalności za rok 2011.
 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich udzieliło absolutorium
Zarządowi za rok 2011.
3. WYBRANE WYDARZENIA I SPOTKANIA:
3.1. Spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa
Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” zaprosiła nas do udziału w spotkaniu z
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorującym spółki uzdrowiskowe, tematy
spotkania:
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1.
2.
3.
4.
5.

Oceny bieżącej sytuacji w spółkach uzdrowiskowych
Toczących się procesów prywatyzacyjnych spółek uzdrowiskowych
Oceny realizacji pakietów inwestycyjnych i socjalnych przez inwestorów
Przyszłości spółek uzdrowiskowych – wyłączonych z prywatyzacji
Finansowania inwestycji

3.2. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia – 12 stycznia 2012 r.
Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” zaproponowała UUP udział w spotkaniu z
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w związku z wydaniem przez Departament Organizacji
Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia (znak: MZ-OZU-533-2597/1/UG/11 z dnia 15.09.2011)
opinii dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych przez zabiegowe balneologiczne.
3.3. Spotkanie Rady Sekcji Krajowej Uzdrowisk w Inowrocławiu – 24-25 luty
2012 r.
W Uzdrowisku „Solanki” Inowrocław odbyło się spotkanie w sprawie prywatyzacji
spółek uzdrowiskowych, finansowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz
konsekwencji wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, w którym
uczestniczyli nasi przedstawiciele.
3.4. XXI KONGRES UZDROWISK POLSKICH, Szczawnica, 17-19 czerwiec 2012 r.
UCHWAŁY I WNIOSKI z XXI
KONGRESU UZDROWISK POLSKICH
Szczawnica 17 - 19 czerwca 2012 r.
Podjęto następujące uchwały i wnioski:
Uczestnicy XXI Kongresu Uzdrowisk Polskich wnieśli o podjęcie działań zmierzających do:
1. stworzenia rozwiązań systemowych oraz sektorowego podejścia do lecznictwa uzdrowiskowego,
a w szczególności zabezpieczenia stabilizacji prawno - finansowej udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, tj. m.in.:
 zagwarantowanie lecznictwu uzdrowiskowemu równego dostępu do środków
finansowych w planach NFZ (zapewnienie dynamiki wzrostu, takiej jak w pozostałych
obszarach ochrony zdrowia),
 wypracowanie i określenie stałych, minimalnych mechanizmów corocznej indeksacji
tzw. stawki osobodnia o wskaźnik inflacji,
 wprowadzenie jako zasady do końca pierwszego kwartału corocznej indeksacji stawki
z tytułu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania za pobyt
w sanatorium, minimum o wskaźnik inflacji;
2. zmiany rozporządzenia MZ z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.11.142.835) w zakresie m.in.:
 dyscyplinowania pacjentów,
 zmniejszenia kosztów jakie ponoszą podmioty uzdrowiskowe w związku ze spóźnieniami
i wcześniejszymi wyjazdami pacjentów.
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3. zabezpieczenia właściwego finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dzieci, tj. m.in.:
 zwiększenie stawki za tzw. osobodzień, do poziomu porównywalnego do stawek
obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
 wprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci w zakresie wad postawy, otyłości,
cukrzycy,
 podnoszenia świadomości pacjentów i lekarzy o możliwości skorzystania ze świadczeń
szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dzieci.
4. uelastycznienia dotychczasowych zasad i warunków ustalonych w kontraktach dotyczących
ilości pacjentów przypadających na 1 etat lekarski i gabinet lekarski wg profili leczniczych,
5. wypracowanie wspólnych działań lobbingowych na rzecz promocji świadczeń i podmiotów
lecznictwa uzdrowiskowego oraz gmin uzdrowiskowych,
6. równego dostępu przedsiębiorcom uzdrowiskowym, bez względu na formę własności, do
możliwości kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Podczas Kongresu przedstawiciele Stowarzyszenia wystąpili z następującymi prezentacjami:
1.

2.
3.
4.
5.

„Prawno – ekonomiczne determinanty ryzyk działalności biznesowej lecznictwa uzdrowiskowego"
- Jerzy Szymańczyk - Prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, Prezes Zarządu Zespołu
Uzdrowisk Polskich S.A.
„Innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego sektora i oceny jego
atrakcyjności" - Paweł Szczygieł - Prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A.
„Nowoczesne uzdrowisko dziecięce - kierunki rozwoju " Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu
Uzdrowiska Rabka S.A.
„SPA dla dzieci - inne spojrzenie na znany produkt uzdrowiskowy" – dr n. med. Andrzej Walawski.
„Medical Spa czy Spa w Uzdrowisku? - studium przypadku na przykładzie wybranych uzdrowisk w
Polsce” - Marcin Zajączkowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

3.5. Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Uzdrowisku „Ustroń” S.A.
W dniu 23 czerwca 2012 roku w Klubie Kuracjusza w Ustroniu odsłonięto Tablicę Pamiątkową
wieloletniego Dyrektora Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego – Karola Grzybowskiego.
3.6. Wspólne posiedzenie Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Zdrowia
W dniu 17 lipca 2012 roku SUUP otrzymało zaproszenie od Przewodniczących Komisji Skarbu Państwa
oraz Komisji Zdrowia na wspólne posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku w
gmachu Sejmu RP w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele SUUP: Prezes
Uzdrowiska Świnoujście – Pan Dariusz Śliwiński, Prezes Uzdrowiska Rymanów – Pan Paweł Szczygieł
oraz Prezes Uzdrowiska Kołobrzeg – Pan Mateusz Korkuć.
3.7. Posiedzenie Podzespołu do spraw lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
W dniu 24 września 2012 roku SUUP otrzymało zaproszenie od Dyrektora Departamentu Dialogu
Społecznego, Sekretarz Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia na posiedzenie Podzespołu
do spraw lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia,
które odbyło się w dniu 1 października 2012 roku w gmachu Ministerstwa Zdrowia. W posiedzeniu
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uczestniczyli przedstawiciele SUUP: Jerzy Szymańczyk, Jan Koman oraz Józef Maj - Członek Zarządu
Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. z inicjatywy Sekcji Krajowej Uzdrowisk NSZZ „Solidarność”.
3.8. Konferencja pt. „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”
W dniu 10 października 2012 roku w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”.
Podczas Konferencji wystąpiliśmy z prezentacją pt. „Pomiędzy tradycją a nowoczesnością –
rehabilitacja przedrentowa ZUS w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego”.
Materiały z Konferencji można znaleźć na stronie: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2000
Prezentację na stronie:
http://www.zus.pl/files/I_sesja_2_UUP_Pomiedzy_tradycja_a_innowacyjnoscia.pdf
3.9. „Sanus per aquam”, czyli „Zdrowie przez wodę” w Ustroniu
W dniu 6-8 grudnia 2012 roku Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA zorganizowało Szkolenie
Służb Geologiczno-Górniczych połączone z Biesiadą Górniczą pod nazwą: „Sanus per aquam”, czyli
„Zdrowie przez wodę”.
4. WYBRANE KONSULTACJE SPOŁECZNE:
NASZE STOWARZYSZENIE W ROKU 2012 ZOSTAŁO ZAPROSZONE DO KONSULTACJI SZEREGU
PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH, PONIŻEJ PRZEDSTWIAMY SYNTEZĘ PROJEKTÓW, KTÓRE
OPINIOWALIŚMY
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4.1. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla
systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty,
możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz
powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia z dnia 25 stycznia 2012 r.
4.2. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 8 lutego 2012 r.
4.3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych z dnia 15 lutego 2012 r.
4.4. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
4.5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania
danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia z dnia 2 maja 2012 roku.
4.6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji
Medycznej z dnia 2 maja 2012 roku.
4.7. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w
Systemie Informacji Medycznej z dnia 2 maja 2012 roku.
4.8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębice z
dnia 4 maja 2012 roku.
4.9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu
zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki indentyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie
stwierdzenia braku tych znaków z dnia 4 maja 2012 roku.
4.10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu
Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na
obszarze gminy Uniejów z dnia 4 maja 2012.
4.12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o
szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych
wyrobach z dnia 28 maja 2012 roku.
4.13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 17 maja 2012 roku.
4.14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
kontroli podmiotów leczniczych.
4.15. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji przekazany pismem Ministra
Skarbu Państwa z dnia 13 czerwca 2012 roku.
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W dniu 9 lipca 2012 roku Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich otrzymało wystąpienie Sekcji
Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” (znak: L.dz.235/07/12) oraz wystąpienie Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. (znak: Pr.U-1/2012) do Ministra
Skarbu Państwa Pana Mikołaja Budzanowskiego w sprawie przedmiotowego projektu. Sekcja
negatywnie opiniowała projekt rozporządzenia i wnosiła o utrzymanie w całości obecnie
obowiązującego rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008r. obejmujące
wyłączenie z prywatyzacji uzdrowisk: Busko, Ciechocinek, Krynica, Kołobrzeg, Lądek, Rymanów i
Świnoujście.
4.16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 19 czerwca 2012 r.
4.17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi
bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w
wykonywaniu tej obsługi z dnia 4 lipca 2012 roku
4.18. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2013 rok z dnia
24 lipca 2012 r.
Niektóre nasze propozycje zamian przedmiotowego projektu Zarządzenia, tj.:
1. dodanie w Rozdziale I § 2 pkt. 1 definicji "świadczeniodawcy" o treści: "świadczeniodawca zakład lecznictwa uzdrowiskowego, zlokalizowany w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej,
wpisany do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska oraz wykorzystujący do
udzielania świadczeń urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz naturalne surowce
lecznicze".
2. dodanie w Rozdziale III § 1 pkt. 1 pkt. a i b następującej treści:
a) „Fundusz może zawierać ze świadczeniodawcami umowy wieloletnie"
b) „Umowy wieloletnie zawierane przez Fundusz są aneksowane na kolejny rok z
uwzględnieniem corocznej waloryzacji z dniem 1 marca stawki osobodnia o wartość
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski"
za rok poprzedni".
3. uwzględnienie w § 12 ust. 14 zmiany kwalifikacji stawki częściowej odpłatności za wyżywienie
i zakwaterowanie świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 12, z obecnej stawki dziennej dla
pobytu w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego na stawkę dzienną
dla pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym.
4. dodanie w Załączniku nr 3 "Warunki dodatkowo oceniane - INNE"
a. dysponowania "urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego: tężnie, pijalnie wód,
urządzone podziemne wyrobiska górnicze, urządzone odcinki wybrzeża morskiego"
b. posiadania "Koncesji na wydobywanie zasobów leczniczych".
5. usunięcie załącznika nr 6 do przedmiotowego Zarządzenia- Wykaz zabiegów, spośród których
ustalany, realizowany i rozliczany jest program leczenia balneologicznego dla
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świadczeniobiorców, w poszczególnych kierunkach leczniczych oraz zakresach świadczeń
gwarantowanych.
Uzupełnienie wniosku SUUP z dnia 10.08.2012 r.
Pismem z dnia 25 września 2012 roku (znak: UUP/82/2012) SUUP uzupełniło wystąpienie z dnia
10.08.2012 r., w którym zwróciło się o przywrócenie dotychczasowych uregulowań dotyczących
zakwalifikowania kierunku leczniczego cukrzyca (diabetologia) do wykazu kierunków leczniczych, w
których udzielane są świadczenia, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz.U. Nr 139, poz. 1136, z późn. zm.) – uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium
uzdrowiskowym, poprzez zmianę: „w rozdziale nr 4 Zasady udzielania świadczeń w §8 ust. 3 po słowie
(pulmonologia) dodaje się słowa: „cukrzyca (diabetologia)”.

4.19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
UUP od lat wnioskowało o wprowadzenie rozwiązań systemowych, które zostały ujęte ww. projekcie
rozporządzenia. Zaproponowane przez Resort Zdrowia zmiany były oczekiwane przez
świadczeniodawców uzdrowiskowych, w tym przede wszystkim dot. zapewnienia corocznej waloryzacji
odpłatności, określonej w załączniku nr 2 o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski."
4.20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru
Nowotworów z dnia 22 października 2012 roku
4.21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru
Operacji Kardiochirurgicznych z dnia 14 grudnia 2012 roku
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
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