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1. WYSTĄPIENIA UUP i OTRZYMANE ODPOWIEDZI
1.1. Konkurs ofert realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na prowadzenie rehabilitacji
leczniczej

Stowarzyszenie UUP wielokrotnie występowało do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą
o uwzględnienie wniosków Stowarzyszenia dotyczących konkursu realizowanego przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 roku „w sprawie szczegółowych
zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi
rehabilitacyjne” ( Dz. U. Nr 131, poz. 1457).
ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na powyższe do siedziby UUP w Polanicy Zdroju wpłynęło pismo Prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2006 r., znak: LP-1068/06 zawiadamiające, iż Prezes ZUS
zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości
wprowadzenia takich zmian powołanego Rozporządzenia , które pozwoliłyby przy udzielaniu zamówień
na usługi rehabilitacyjne w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać wyższą jakość świadczonych
usług.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi UUP zwróciło się do Pani Minister Anny Kalaty z uprzejmą
prośbą o powtórne przeanalizowanie korespondencji UUP w przedmiotowej sprawie, jak również
o udzielenie informacji czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przychyliło się do prośby Prezes
ZUS o rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian wyżej powołanego Rozporządzenia,
które to zmiany pozwoliłyby w procesie udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, w większym
stopniu niż dotychczas uwzględniać wyższą jakość świadczonych usług.
ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na powyższe, w czerwcu b.r. do siedziby UUP wpłynęło pismo (znak: DUS-401-44KT/07), informujące, że zdaniem Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej brak jest dostatecznego uzasadniania do nowelizacji rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń społecznych na rehabilitację
leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia rehabilitacyjne.
W odpowiedzi na pismo UUP z dnia 9 maja 2007 roku., znak: UUP/130/05/ (vide: Kwartalnik Nr 4 str.
7.) w/s wprowadzenia odpowiednich zmian Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001
roku „w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz
udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne” (Dz. U. Nr 131, poz. 1457), które to zmiany
pozwoliłyby w procesie udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, w większym stopniu niż
dotychczas uwzględniać wyższą jakość świadczonych usług.
ODPOWIEDŹ

W czerwcu b.r. do siedziby UUP wpłynęło pismo, informujące, że zdaniem Departamentu Ubezpieczeń
Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej brak jest dostatecznego uzasadniania do
nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad trybu kierowania przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia
rehabilitacyjne.
Kontynuując powyższe starania UUP pismem z dnia 03.07.2007 r. (znak: UUP/206/07/2007) wystąpiła
do nominowanego na stanowisko Prezesa ZUS Pana Pawła Wypycha, przedkładając dotychczasową
korespondencję w przedmiotowej sprawie, wnosząc jednocześnie o jej przeanalizowanie i podjęcie
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niezbędnych działań zmierzających do wprowadzenia odpowiednich zmian wyżej powołanego
Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 roku.
ODPOWIEDŹ

W dniu 17 lipca 2007 r. do siedziby UUP wpłynęło pismo ( znak: LP-276/07) podpisane przez Prezesa
ZUS Pawła Wypycha informujące, iż ZUS zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z prośbą o rozważenie możliwości nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 .10. 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia rehabilitacyjne, w odpowiedzi
natomiast ZUS otrzymał informację, iż w/w Ministerstwo nie znajduje dostatecznego uzasadnienia do
nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia.
1.2.Mineralne wody lecznicze

Kontynuując starania (patrz: „ Kwartalnik UUP nr 4”) o uregulowanie prawne, poprzez wydanie
rozporządzenia w zakresie wymagań jakościowych, produkcyjnych, znakowania, przechowywania,
transportu i badań butelkowanych mineralnych wód leczniczych. W odpowiedzi na pismo Ministerstwa
Zdrowia 21.05.2007 r. (znak: MZ –OZU-521-10627-1/GR/07), w którym poinformowano o podstawach
prawnych regulujących dopuszczenie do obrotu kopalin leczniczych, a w szczególności wydanie
stosownego pozwolenia. Pozostając w przekonaniu (z uwagi na fakt, że mineralne wody lecznicze są
specyficznym produktem na pograniczu środka spożywczego i leku, wymagającym indywidualnego
podejścia prawnego) o konieczności uregulowania wymagań jakościowych oraz warunków produkcji
w drodze rozporządzenia podobnie jak naturalne wody mineralne i źródlane, Stowarzyszenie wystąpiło
ponownie do Sekretarza Stanu Bolesława Piechy w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 08.06.2007 r.
znak: UUP/167/06/07). Z prośbą o wsparcie powyższych wystąpień wystąpiliśmy do Pana Pawła
Piotrowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Pana Zdzisława Skwarka
Przewodniczącego Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”, Pana Andrzeja Klata
Przewodniczącego Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich.
1.3. Zmiana ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

UUP w dniu 19 czerwca b.r. skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia (znak: UUP/171/06/07),
zawierające uwagi do projektu ustawy z dnia 13.06.2007 „o zmianie ustawy o przekazaniu środków
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń” oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Wnioskowane zmiany dot. korekty mechanizmu
obliczania maksymalnej kwoty podwyżki wynagrodzenia pracownika, nie pozwalającego na objęcie
przepisami ustawy pracowników zatrudnionych po II kwartale 2006 r. oraz dokonanie zmiany treści
załącznika do ustawy z dnia 22 lipca 2006 (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430),
który winien otrzymać następujący zapis: „8. Lecznictwo Uzdrowiskowe – 0,46”. Pismo otrzymali
również: Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia P. Bolesław Piecha, Podsekretarz Stanu Ministerstwa
Skarbu Państwa P. Paweł Piotrowski, Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,
Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Przewodnicząca
Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” P. Maria Jolanta Ochman, Przewodniczący
Krajowej Sekcji Uzdrowisk NSZZ „Solidarność” P. Zdzisław Skwarek, Przewodniczący Związku
Zawodowego Uzdrowisk Polskich P. Andrzej Klat. W kolejnym piśmie z 10 lipca 2007 r. (UUP
213/07/2007) przedstawiliśmy argumentację i propozycje zmian do projektu ustawy z dnia 03.07.2007
„o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, UUP wniosło
m.in. o dokonanie zmiany w projekcie przedmiotowej ustawy, w taki sposób, aby możliwość objęcia
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wzrostem wynagrodzenia ze środków ustawowych pracowników zatrudnionych po II kwartale
2006r.u świadczeniodawcy uprawnionego do środków finansowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1
Ustawy z dn. 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz.U. z 2006r. Nr 149, poz.1076 z póź. zm.) wynikała wprost z tego przepisu,
jednocześnie ponownie poruszyliśmy problem zmiany treści załącznika do ustawy z dnia 22 lipca
2006. Uregulowanie kwestii objęcia wzrostem wynagrodzenia ze środków ustawowych pracowników
zatrudnionych po II kwartale 2006r. UUP zgłosiła jako uwagę do kolejnego projektu ustawy z dnia
16.07.2007 „o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
Pismo otrzymali również: Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia P. Bolesław Piecha, Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa P. Paweł Piotrowski, Departament Dialogu Społecznego
Ministerstwa Zdrowia, Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia, Przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” P. Maria Jolanta
Ochman, Przewodniczący Krajowej Sekcji Uzdrowisk NSZZ „Solidarność” P. Zdzisław Skwarek,
Przewodniczący Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich P. Andrzej Klat.
W dniu 29.07.2007 r. UUP wystąpiła z pismem znak: (UUP/224/ 07/ 2007) do ówczesnego Ministra
Zdrowia wnosząc o przyjęcie propozycji zmian do projektu ustawy z dnia 16.07.2007 „o zmianie ustawy
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, tj. m.in. Dokonanie
zmiany zapisu w art.10d ust. 3 w projekcie przedmiotowej ustawy, w taki sposób, aby możliwość
objęcia wzrostem wynagrodzenia ze środków ustawowych pracowników zatrudnionych po II kwartale
2006r.u świadczeniodawcy uprawnionego do środków finansowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1
Ustawy z dn. 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz.U. z 2006r. Nr 149, poz.1076 z póź. zm.) wynikała wprost z tego przepisu,
skorygowanie zmiany treści załącznika do ustawy z dnia 22 lipca 2006 (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z
2007 r. Nr 64, poz. 430), który winien otrzymać następujący zapis: „8. Lecznictwo Uzdrowiskowe –
0,49”, oraz o zdefiniowanie pojęcia wynagrodzenie zasadnicze (atr.10d ust.2).
ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi do siedziby Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Polanicy Zdroju w lipcu br.
wpłynęło pismo informujące, że w odpowiedzi na wystąpienia UUP dot. ustawy o przekazaniu środków
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt
nowelizacji w/w ustawy. Projekt przewiduje m.in. podniesienie wskaźnika kosztów pracy w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe (z 0,28 do 0,40).
1.4. Spółki uzdrowiskowe podczas EURO 2012

W dniu 24 maja 2007 roku UUP wystąpiła do: Marszałka Województwa Pomorskiego – P. Jana
Kozłowskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego – P. Marka Woźniaka, Marszałka
Województwa Mazowieckiego – P. Adama Struzika, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – P.
Andrzeja Łosia, Marszałka Województwa Śląskiego – P. Janusza Moszyńskiego, Marszałka
Województwa Małopolskiego – P. Marka Nawary z pismem którego treścią była propozycja
uczestnictwa uzdrowiskowych Spółek Skarbu Państwa w realizacji dotychczasowej deklaracji dużych
miast, w których odbędą się mecze EURO 2012 dot. współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2012 roku oraz prośba o uwzględnienie spółek uzdrowiskowych w programach, w ramach
których można pozyskać środki na modernizację i dostosowanie bazy zgodnie z wymaganiami UEFA na
potrzeby organizacji tej największej narodowej imprezy ( vide: Kwartalnik Nr 4 str. 7).
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ODPOWIEDŹ

W czerwcu b.r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wpłynęło pismo, w którym MRR podziękowało za
propozycję włączenia spółek uzdrowiskowych w przygotowania do EURO 2012. Poinformowano nas
jednak, że kompetencje w zakresie rekomendacji projektów w ramach EURO 2012 posiadają zarządy
województw, miasta- gospodarcze EURO oraz ministerstwa będące beneficjentami projektów
systemowych z funduszy Unii Europejskiej i tylko one są właściwe do zgłaszania projektów.
1.5. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

UUP pozostaje czujna na wszelkie informacje związane z działalnością lecznictwa uzdrowiskowego, w
związku z powziętą informacją o rezygnacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia z obowiązującej w
latach biegłych formy zawierania umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, planowanym
wypowiadaniu tych umów i kontraktowaniu tego rodzaju leczenia w poszczególnych Oddziałach NFZ
na okresy jednoroczne, Zarząd Stowarzyszenia w imieniu zrzeszonych Spółek Uzdrowiskowych
zwrócił się pismem z dnia 20.07.2007 roku (UUP/220/07/2007) do ówczesnego Prezesa NFZ o
utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego. Argumentując UUP przedstawiła skutki wprowadzenia powyższej decyzji, a
mianowicie: brak spójnego systemu rozliczeń, brak możliwości bieżącego monitorowania stanu
wykorzystania skierowań przez NFZ, likwidacja giełdy skierowań, uniemożliwienie spółkom stworzenia
kilkuletniego planu budżetowego, brak możliwości prognozowania wykorzystania bazy przez spółki
uzdrowiskowe, brak możliwości ubiegania się o przyznanie kredytów inwestycyjnych w związku z
wymogiem corocznego kontraktowania świadczeń zdrowotnych, konieczność prowadzenia przez
uzdrowiska negocjacji z 16 Oddziałami NFZ, itd. Kolejnie pismo do ówczesnego Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia skierowane zostało w dniu 17.08.2007 (znak: UUP/231/08/2007), podnoszone w nim
zostały kwestie: zwiększenia stawek za osobodzień o ca 16% oraz wprowadzenia mechanizmu
corocznej indeksacji wysokości stawki z uwzględnieniem prognozowanej inflacji na 2008 rok,
zapewnienie, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. nr 210, poz 2135, z późn. zm. ), równego traktowania
wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy poprzez stosowanie przez tę samą
komisję jednakowych parametrów konkursowych, jakościowych i cenowych wobec
świadczeniodawców, wyeliminowania w 2008 r. z udziału w konkursie na świadczenia w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe, świadczeniodawców, którzy nie prowadzą działalności w uzdrowiskach
statutowych oraz nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. nr 167 poz. 1399 ), zwiększenia środków finansowych w Planie NFZ na 2008 rok na
świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe z poziomu 0,92% w 2007 r., adekwatnie do
poziomu % wzrostu innych świadczeń zdrowotnych objętych Planem NFZ na 2008r., utrzymanie
dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
ze względu na ich specyfikę ponadregionalną, przez centralę NFZ lub wyznaczony i upoważniony do
zawarcia umowy jeden Oddział NFZ, właściwy miejscowo wg. siedziby świadczeniodawcy,
wprowadzenie nowych produktów w 2008 r. z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, tj. rehabilitację
w szpitalu uzdrowiskowym oraz rehabilitację w sanatorium z uwzględnieniem dodatkowych środków
finansowych w Planie NFZ w 2008 r. na ten cel. Powyższe wystąpienia otrzymali: Minister Zdrowia
prof. Zbigniew Religa, Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia P. Bolesław Piecha, Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Skarbu Państwa P. Paweł Piotrowski, Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ
„Solidarność”, Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
ODPOWIEDŹ
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W dniu 19.09.2007 do siedziby UUP wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia (znak: MZ-UZ-F-07609590-2/MC/07), informujące, iż Dyrektorzy Wojewódzkich Oddziałów NFZ, poinformowani zostali co
do sposobu kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2008 rok, tj. o zwiększeniu
środków finansowych na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Poinformowano UUP, iż
podczas kontraktowania świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w całej Polsce złożone oferty
w poszczególnych okresach zostaną poddane jednakowym kryteriom, na podstawie których zostaną
stworzone rankingi ofert, że kontraktowanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok
2008 r. będzie prowadzone odrębnie przez każdy oddział wojewódzki Funduszu, oraz, że MZ we
współpracy z NFZ opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 .12.2004
r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego, której głównym założeniem jest wprowadzenie dwóch nowych
produktów: leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
oraz leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym.
W dniu 10.10.2007 r. (znak pisma: UUP/ 290/10/07) w nawiązaniu do licznych wystąpień UUP oraz
Komisji Krajowej Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie ponownie wniosło
o zwiększenie stawek za tzw. „osobodzień” oraz wprowadzenie mechanizmu corocznej indeksacji
wysokości stawki , zauważono jednocześnie, iż wysokość tzw. ”wsadu do kotła” za wyżywienie
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego kształtuje się na poziomie kosztów ponoszonych za
wyżywienie osadzonego w zakładzie karnym. UUP zwróciła się z wnioskiem o podwyższenie cen tzw.
„osobodnia” dla uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa stosownie do cen obowiązujących na dzień
01.01.2007 r. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
i Administracji czy Ministerstwu Obrony Narodowej, o zagwarantowanie kompatybilnego i spójnego
systemu informatycznego dot. m.in. rozliczeń i zapewnienie jednolitego systemu materiałów
wymaganych do Konkursu ofert NFZ oraz realizację popieranych w całości przez UUP uzgodnień z
dnia 1 lutego 2007r. pomiędzy MSP, MZ, NFZ, oraz SOK KK NSZZ „Solidarność” wyartykułowanych
m.in. w wystąpieniu Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność” z dnia 01.10.2007r.
Z kolejnym pismem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiającym zagrożenia
uniemożliwiające właściwą i terminową realizację postępowania konkursowego NFZ na rok 2008 UUP
wystosowała w dniu 31.10.2007 r. (znak: UUP302/10/2007). Wskazane zostały m.in. znaczące błędy i
nieścisłości na stronach internetowych Centrali NFZ w Publikatorze Postępowań oraz n stronach
własnych Oddziałów, uwaga została zwrócona również na liczne wady portalu, oraz na istotny fakt
rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników postępowań, które planowane w terminach od 30.11 do
17.12.2007 , stwarzają obawę, iż Oddziały nie zdążą z wysłaniem skierowań na I turnus – co zaskutkuje
dużą ilością tzw. „niedojazdów” w I kwartale 2008 r. oraz bardzo negatywnymi konsekwencjami
finansowymi dla świadczeniodawców.

kontraktacja w rozmiarze XXL
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ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na powyższe w dniu 23.11. 2007 r. do siedziby UUP wpłynęło pismo z Narodowego
Funduszu Zdrowia (znak: D502/AGR/2007/076/0104/W/02868), informujące, iż we wszystkich
oddziałach Funduszu trwają procedury konkursowe oraz procedury aneksowania umów wieloletnich.
Procesy te są na bieżąco monitorowane przez Centrale Funduszu, a wszelkie zaistniałe problemy
z systemem informatycznym rozwiązywane są na bieżąco.
W dniu 9.11.2007r. UUP zwróciła się z pismem (znak: UUP/ 308/11/07) do Pana Jacka Grabowskiego
p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości wynikające
z obowiązku realizacji postanowień ustawy z dnia 22 lipca 2006 „o przekazaniu środków finansowych
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430
ze zm.), oraz zmiany zasad kontraktowania świadczeń na rok 2008, w związku z decyzją NFZ
o decentralizacji kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
tj: który z Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w jakich terminach i na jakich
zasadach będzie przekazywał środki finansowe na realizację przez świadczeniodawców zapisów art. 10
d ustawy z dn. 22 lipca 2006 „o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń” (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430 ze zm.) oraz czy środki
przekazane świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń nie będą miały wpływu na wysokość nakładów
na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie NFZ i stanowić będą niezależną kwotę przekazaną zgodnie
z wymogami ustawy na wzrost wynagrodzeń pracowników NZOZ?
ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi w dniu 15 listopada 2007 r. do siedziby UUP upłynęło pismo (znak:
NFZ/CF/DEF/Das/2007/076/0011/W/02490) z Narodowego Funduszu Zdrowia , informujące, iż środki
finansowe na realizację przez świadczeniodawców zapisów art. 10 d ustawy z dn. 22 lipca 2006
„o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń” przekazywane będą
przez oddział właściwy ze względu na teren działania świadczeniodawcy, w równych ratach
miesięcznych, do 5-go każdego dnia każdego miesiąca, po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego obowiązywania umowy. Odnośnie kwestii ujęcia w palnie finansowym NFZ na 2008
rok środków przekazywanych na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r., ze zm. , poinformowano UUP, iż
w procesowanej zmianie planu finansowego funduszu na 2008 rok środki finansowe przekazywane
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (w tym m.in. w lecznictwie uzdrowiskowym) są
wyodrębnione w subbpozycjach poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie ze
wzorem planu określonym w rozporządzeniu ministra finansów i stanowią ich element składowy.
Uwagę nowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pana Aleksandra Grada na problemy
lecznictwa uzdrowiskowego UUP zwróciła pismem z dnia 19.11.2007 roku (znak: 317/11/2007).
Wskazane zostały niebezpieczeństwa poniesienia strat i znacznego pogorszenia sytuacji finansowej
spółek, w związku z decyzją poprzedniego kierownictwa NFZ dot. zmiany zasad kontratakowania
świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Argumentując UUP zwróciła uwagę na skrócenie,
wymaganego przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
leczenia uzdrowiskowego – Dz.U. z 2004 r. nr 274 poz.2724 z późn. zm.) 14-dniowego terminu
doręczenia świadczeniobiorcy skierowania przed rozpoczęciem leczenia, co zaskutkuje dużą ilością tzw.
„niedojazdów” I kwartale 2008 roku, a w konsekwencji znacznym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej
spółek uzdrowiskowych, które poniosą duże straty finansowe spowodowane błędną decyzją
wprowadzenia nowych zasad kontraktowania świadczeń. Mając na uwadze wymiar strat i kosztów
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wynikających z wyżej przedstawionych zagrożeń Unia Uzdrowisk Polskich zasygnalizowała Prezesowi
NFZ, iż rozważana jest możliwość zbiorowego wystąpienia z roszczeniem wobec NFZ z tytułu strat
poniesionych niezależnie od spółek uzdrowiskowych. Zwróciliśmy się jednocześnie z prośbą
o wskazanie Oddziału NFZ, który po zmianach zasad kontraktowania świadczeń odpowiedzialny będzie
za przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Przekazana została
również propozycja przedłużenia terminów kontraktowania usług lecznictwa uzdrowiskowego na rok
2008.
W piśmie z dnia 19.11. 2007 r. korespondencję przesłana do Prezesa NFZ UUP przekazana Pani
Minister Zdrowia Ewie Kopacz (znak pisma: UUP/ 318/11/2007).
Zagrożenia i konsekwencje wynikające z przyjęcia nowych zasad kontratakowania świadczeń
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, przedstawione zostały również Panu Premierowi Donaldowi
Tuskowi w piśmie z dnia 21.11.2007 r. (znak: 321/11/2007) z prośbą o interwencję w sprawie przyjęcia
przedłożonej przez UUP propozycji zasad kontraktowania usług lecznictwa uzdrowiskowego na rok
2008.
W piśmie z dnia 06.12.2007 r. (znak: UUP/ 335/12/2007) UUP zwróciła się do Prezesa NFZ Pana Jacka
Paszkiewicza z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na stale pogarszające się uwarunkowania
finansowe oraz formalno - prawne determinujące regres lecznictwa uzdrowiskowego, a w konsekwencji
złą sytuację świadczeniodawców. Zwróciliśmy się z prośbą o zwiększenie stawek za tzw. „osobodzień”
oraz wprowadzenie mechanizmu corocznej indeksacji wysokości stawki, podwyższenie cen tzw.
„osobodnia” dla uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa stosownie do cen obowiązujących na dzień
01.01.2007 r. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
i Administracji czy Ministerstwu Obrony Narodowej, zwiększenie środków finansowych w Planie NFZ
na 2008 rok i lata następne na świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe z poziomu
0,92% w 2007 r., adekwatnie do poziomu % wzrostu innych świadczeń zdrowotnych objętych Planem
NFZ na 2008r Zwróciliśmy uwagę na fakt, iż w konsekwencji zawierania umów z poszczególnymi
Wojewódzkimi Oddziałami NFZ, podczas negocjowania warunków umów nastąpiły znaczne różnice w
cenach za tzw. „osobodzień” pobytu – leczenia. W rezultacie w jednym pokoju znajdować się będą
pacjenci –ubezpieczeni, którzy w ramach opłacanej składki na ubezpieczenie zdrowotne będą leczeni za
stawki „osobodnia” w różnych wysokościach, co zaskutkuje koniecznością zróżnicowania świadczeń
zdrowotnych (tj. np. ilości zabiegów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, warunków pobytu czy
wyżywienia). W rezultacie nietrudno przewidzieć, że sytuacja taka wywoła liczne konflikty i skargi
ubezpieczonych.
1.6. Rehabilitacja w uzdrowisku

W nawiązaniu do licznej korespondencji (Vide: Kwartalnik nr 4 str.4) UUP zwróciła się z kolejnym
pismem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25.05.2007 r. (znak: UUP/132/05/07),
zawierającym projekt „ Rehabilitacji w warunkach szpitala uzdrowiskowego” z uprzejmą prośbą o
zapoznanie się z jego treścią i podjęcie działań zmierzających do jego przyjęcia. Problem powyższy był
poruszany każdorazowo, w wystąpieniach kierowanych do Prezesa NFZ.
ODPOWIEDŹ

W dniu 06.06.2007 r. do siedziby Stowarzyszenia wpłynęło pismo z NFZ (znak:
NFZ/CF/DSOZ/07/05/0214/KKi) informujące, iż NFZ. Prowadzi systematyczne analizy dostępności
i poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe oraz, że trwają
prace nad wdrożeniem do kontraktowania w 2008 roku nowego produktu - rehabilitacji w warunkach
gmin uzdrowiskowych.
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W związku z przebiegiem prac Narodowego Funduszu Zdrowia nad projektem Zarządzenia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju leczenie
uzdrowiskowe, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich pismem z dnia 30.08.2007 r. (znak:
250/08/2007) wniosło uwagi i propozycje zmian do przedmiotowego projektu Zarządzenia, tj. m.in.
ujednolicenie nazewnictwa z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 roku w sprawie
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego”,
włączenia do programu wszystkich profili realizowanych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
i rehabilitacji medycznej, podniesiony został również wniosek o jeden wykaz jednostek chorobowych, o
ujednolicenie zapisu dotyczącego stanu funkcjonalnego pacjenta kwalifikującego go do leczenia w
ramach rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym, wniosek o ujednolicenie
zapisu dotyczącego procedury wystawienia skierowania na leczenie w ramach rehabilitacji
uzdrowiskowej w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym, wniosek o zmianę ilości pacjentów
przypadających na jednego lekarza na ilość od 30 do 60, zarówno w szpitalu i sanatorium
uzdrowiskowym, wniosek aby czas trwania świadczenia w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej,
zarówno w sanatorium uzdrowiskowym jak i w szpitalu uzdrowiskowym wynosił 21 dni. Pismo
otrzymali Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa P. Paweł Piotrowski oraz Zastępca Prezesa
ds. Medycznych P. Jacek Grabowski.
1.7. System resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej

W nawiązaniu do przekazanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki
zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania wraz z uwagami, jakie zgłoszone zostały w trakcie
uzgodnień do części dotyczącej uzdrowisk, z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tym
zakresie, Unia Uzdrowisk Polskich pismem z dnia 12.10.2007r. (znak: UUP/286/10/2007) poparła
uwagi i propozycje zmian Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ. Za zasadne uznany został
wniosek o rozszerzenie pkt. 6. załącznika nr 1 „ Jednostki leczenia sanatoryjnego u uzdrowiskowego”
o prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe oraz zmianę treści punktu HP.1.4. na
Sanatorium uzdrowiskowe i szpital uzdrowiskowy. Pismo otrzymali: Przewodniczący Zespołu do spraw
opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Pan Bolesław Piecha - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Piotr Warczyński – Dyrektor
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Pan Paweł PiotrowskiPodsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Pani Maria Łaniewska – Dyrektor Departamentu
Prawnego Ministerstwa Zdrowia.
1.8. Koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych

W dniu 19. 06.2007r. UUP wystosowała pismo (znak: UUP/174/06/07 ) do Sekretarza Stanu
Ministerstwa Zdrowia wyrażające zaniepokojenie treścią artykułu opublikowanego w „Gazecie
Wyborczej” z dnia 14.06.2007 roku pt. „Koszyk medyczny: 7000 badań i zabiegów za darmo, 9000 do
decyzji” autorstwa Pani Iwony Hajnosz, w części dotyczącej wykluczenia finansowania lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach tworzonego koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych
finansowanych przez system ubezpieczeniowo - budżetowy. Obawy nasze zostały podzielone m.in.
przez Izbę gospodarczą „Uzdrowiska Polskie”, która wystosowała w dniu 29.06.2007 r. pismo
w przedmiotowej sprawie do Ministra Zdrowia.
Pismo w powyższej sprawie do Agencji Oceny i Technologii Medycznych wystosował również
Podsekretarz Stanu MSP Pan Paweł Piotrowski, pismo z dnia 19.07.2007 r. (znak:
MSP/DNWiPIV/1964/KF/07).
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ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi przesłanej do wiadomości UUP, dyrektor AOTM poinformował, iż na dzisiejszym etapie
prac AOTM nie ma podstaw do niepokoju o niefinansowanie lecznictwa sanatoryjnego za środków
publicznych oraz obaw o dalsze funkcjonowanie i rozwój spółek uzdrowiskowych (pismo z dnia
09.07.2007 r. znak: AOTM/ WSP/EK/1259/2007)
2. PROMOCJA I MARKETING
2.1.Publikacja

Unia Uzdrowisk Polskich była patronatem publikacji „Uzdrowisko na wesoło - czyli z pamiętnika
kuracjusza”.
2.2. Misja gospodarcza

UUP pośredniczyła również pomiędzy POT, a zainteresowanymi spółkami uzdrowiskowymi podczas
organizowanej przez POT misji gospodarczej do Jordanii i Syrii w dn. 4-11.IX.2007r.
2.3. Promocja na rynku niemieckim

Panu Tomasz Sibora Prezes " Solanek" Uzdrowiska Inowrocław Członek Komisji ds. promocji, reklamy
i marketingu, prowadzi rozmowy w imieniu Unii Uzdrowisk Polskich w celu wypromowania na rynku
zagranicznym wspólnej marki „Uzdrowiska Polskie”. Wspólna promocja na rynku niemieckim odbywać
się będzie dzięki serwisowi internetowemu, poprzez jego prezesa, akredytowanego w Polsce
dziennikarza.
2.4. POT

18 października 2007 UUP wystąpiła z pismem do Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (znak:
UUP/301/10/2007) z prośbą o przyjęcie propozycji współpracy pomiędzy Polską Organizacją
Turystyczną a Stowarzyszeniem Unia Uzdrowisk Polskich.
3. KONSULTACJE SPOŁECZNE
3.1. Koncepcja prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa

Do siedziby Stowarzyszenia UUP w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu
Państwa z dnia 17 maja 2007 roku ( vide; Kwartalnik nr 4 str. 2.) wpłynęło pismo będące przedmiotem
wystąpienia Zarządu i pracowników „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z.o.o w Wieńcu Zdroju zawierające
uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą
podlegać prywatyzacji, pismo zostało skierowane do MSP w dniu 20.06.2007 r. (znak 190/06/07).
Ostatecznie w przyjętej koncepcji prywatyzacji MSP dokonano podziału spółek na trzy grupy:
I. Spółki uzdrowiskowe wyłączone z prywatyzacji :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A.,
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek S.A,
„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław S.A.,
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.,
Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.,
Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uzdrowisko Rymanów S.A
Uzdrowisko Świnoujście S.A
Przedsiębiorstwo „Ustroń” S.A.,
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.
Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o. o.,
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o. o.

II. Spółki uzdrowiskowe przeznaczone do prywatyzacji:
1. Zespół Uzdrowisk Krakowskich S.A., obecnie Uzdrowisko Kraków – Swoszowice Sp. z o. o.
2. Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o. o
3. Uzdrowisko Wieniec Sp. z o. o.,
4. Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o. o.,
5. Uzdrowisko Ustka Sp. z o. o.
III. Spółki uzdrowiskowe przeznaczone do prywatyzacji z zachowaniem przez Skarb Państwa
większościowego pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat:
1. Uzdrowisko Wysowa S.A,
2. Uzdrowisko Połczyn S.A.,
3. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o. o.,
4. Uzdrowisko Iwonicz S.A.,
5. Uzdrowisko Rabka S.A.
4.SPRAWY RÓŻNE
4.1. Dokapitalizowanie

Ministerstwo Skarbu Państwa w miesiącu wrześniu 2007 r. dokapitalizowało poniższe Spółki
Uzdrowiskowe:
1. Uzdrowisko Połczyn S.A.
- ok. 5,8 mln.zł
2. Uzdrowiska Rabka S.A.
- ok. 8,6 mln. zł
3. Uzdrowisko Iwonicz S.A.
– ok. 4,1 mln.zł
4. Uzdrowisko Horyniec sp. z.o.o.
– ok. 1,9 mln. zł
5. „Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o. o.
– ok. 8,1 mln. zł.
4.2. Posiedzenie Zarządu UUP

1 czerwca 2007 r. w Krynicy Zdroju odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich, w trakcie którego ustalono termin zebrania propozycji zmian do statutu UUP, podjęto decyzję
o próbie zorganizowania spotkania z wiceprezesem nadzorującym lecznictwo uzdrowiskowe w NFZ, w
celu omówienia poziomu stawek na lecznictwo uzdrowiskowe w roku bieżącym oraz przyszłym 2008 r.,
podjęto decyzję o wystąpieniu do Prezesa ZUS z wnioskiem o zmianę kryteriów oceny ofert w
konkursie na rehabilitację przedrentową (cena nie powinna być jedynym, decydującym kryterium),
podjęto decyzję o zweryfikowaniu liczby Członków UUP.
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4.3. Komisja ds. ekonomicznych i prawnych

Prezes Uzdrowiska Połczyn S.A, Członek Komisji ds. prawnych i ekonomicznych Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich zadeklarował przedstawienie pozostałym Członkom komisji propozycji modułu
analitycznego do generowania i analizowania niezbędnych wskaźników ekonomiczno-finansowych,
celem którego będzie możliwość porównywania podmiotów branży uzdrowiskowej oraz możliwość
wymiany doświadczeń. Projekt, po dokonaniu analizy przez pozostałych Członków w/w komisji
przedstawiony zostanie spółkom zrzeszonym UUP.
4.4. Statut UUP

W nawiązaniu do ustaleń z Walnego Zgromadzenia Członków UUP, proponowane zmiany do statutu
UUP zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, prace nad wspomnianym
dokumentem prowadzi Prezes „ Solanek” Uzdrowiska Inowrocław – Pan Tomasz Sibora.
Proponowane zmiany do Statutu UUP:
Propozycje Prezesa „Uzdrowiska Kołobrzeg” Pana Marka Olszewskiego:
 W rozdziale I w § 1 skreślić słowo „o nazwie” a w to miejsce spisać słowo: „nosi nazwę”.
 W rozdziale I w § 3 po przecinku skreślić cały tekst i wprowadzić § 3a o treści: „Unia może należeć
do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach”.
 W rozdziale I dodać § 3b o następującej treści: „Dla realizacji celów statutowych Unia może działać
na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa”.
 W rozdziale I dodać § 3c o treści: „Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe –
oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka
organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną”.
 W rozdziale III w § 9 po słowach: „może być” skreślić słowa: „ pełnoletnia osoba fizyczna” w a to
miejsce wpisać słowa: „osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie
pozbawiona praw publicznych”.
 W rozdziale III w § 9 dodać ust. 1a) o treści: „Członek zwyczajny pozostaje członkiem zwyczajnym
Unii również po ustaniu jego zatrudnienia w zakładzie lub przedsiębiorstwie, o którym mowa w
ust. 1) niniejszego paragrafu”.
Propozycje Prezesa Jerzego Szymańczyka Prezesa Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.:
 W Rozdziale I po § 5 dodać § kolejny z numerem 6 o treści:
§6 Unia może tworzyć regionalne jednostki organizacyjne zwane oddziałami.
 W Rozdziale II, §6 , w pkt.2 po słowie „społecznego” dodać:
organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
 W Rozdziale II, §6, pkt 3 wykreślić zastępując go treścią:
Prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej lecznictwa uzdrowiskowego i
spółek uzdrowiskowych.
 W Rozdziale III § 9 , pkt 1 dodać ppkt a o treści: Członkowie zwyczajni po ustaniu stosunku
pracy w zakładzie, o którym mowa w pkt 1 oraz emeryci i renciści, zachowują prawa członków
zwyczajnych stowarzyszenia.
 W Rozdziale III § 10, pkt 2 ppkt 6 wykreślić: korzystać nieodpłatnie z urządzeń telefonicznych
 W Rozdziale III § 10, pkt 2 dodać pkt.7 o treści: zgłaszać opinie, wnioski i uwagi we wszystkich
sprawach
 W Rozdziale IV § 18, pkt 3 po słowie „ zwyczajni” dodać : z głosem stanowiącym
 W Rozdziale IV § 19, pkt 5 a po słowie „przyjmowanie” dodać: i skreślanie
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 W Rozdziale IV § 19 pkt 5 d po słowie „zwoływanie” dodać: posiedzeń Zarządu oraz
 W Rozdziale IV § 19, pkt 5 - dodać pkt f o treści: składanie sprawozdań ze swojej działalności na
Walnym Zgromadzeniu Członków
 W Rozdziale IV§ 19, pkt 5 – dodać ppkt g o treści: podejmowanie decyzji w sprawie spraw
majątkowych Unii
 W Rozdziale IV§ 19 pkt 5- dodać ppkt h o treści: powoływanie stałych i doraźnych komisji
 W Rozdziale IV § 19 pkt 5 - dodać pkt i o treści: komisje stałe i doraźne , o których mowa w §19
pkt 5 h powołuje Zarząd, określając liczbę członków, jej zadanie i czas działania. Przewodniczący
komisji składa Zarządowi sprawozdanie z jej działalności. Przewodniczący komisji może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 W Rozdziale IV § 19 dodać pkt 7 o treści: Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności Prezesa i przynajmniej jednego Członka Zarządu
 W Rozdziale IV § 20 pkt 3 dodać ppkt d o treści: przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w
sprawie działalności statutowej i finansowej Unii.
 W Rozdziale V § 23 dodać pkt 4 o treści: Unia prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki pieniężne , niezależnie od źródeł ich pochodzenia
winny być przechowywane na koncie bankowym Unii.
 W Rozdziale IV § 23 dodać pkt 5 o treści: Składniki rzeczowe majątku Unii powstałe w wyniku
jej działalności są własnością Unii.
Propozycje Prezesa „ Uzdrowiska Cieplice” Pana Romana Jałako:
1. W §6 nowe brzmienie otrzymuje:
- pkt 1 –„rozwój uzdrowisk i usług uzdrowiskowych”,
- pkt 2- „reprezentowanie interesów spółek uzdrowiskowych powstałych w wyniku przekształceń
własnościowych państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych
wobec organów władzy
administracji państwowej i samorządowej, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego”.
2. W §7 nowe brzmienie otrzymują :
- pkt 1- „aktywizację środowisk uzdrowiskowych, w tym grup zawodowych i
społeczności
lokalnych mających wpływ na rozwój uzdrowisk”,
- pkt.2- „kształtowanie korzystnego wizerunku spółek uzdrowiskowych powstałych w wyniku
przekształceń własnościowych państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych środowiskach
opiniotwórczych i mediach”,
- pkt 3 - „promocja spółek uzdrowiskowych i usług uzdrowiskowych”
3. W §8 nowe brzmienie otrzymuje :
- pkt 1- „członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna zatrudniona obecnie lub w
przeszłości w spółce uzdrowiskowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji
państwowego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, zainteresowana realizacją celów Unii, która
uzyska rekomendację co najmniej 2-ch członków zwyczajnych i złoży deklarację członkowską”.
5. Z ŻYCIA SPÓŁEK
5.1.

„Uzdrowisko Połczyn” S.A. otrzymało certyfikat „Najwyższa Jakość w Medycynie” przyznany przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.
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5.2.

17 października 2007 nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu „Sanatorium Słoneczko” w Uzdrowisku
„Świeradów – Czerniawa” Sp. z o. o. Modernizacja obiektu została przeprowadzona przy udziale
środków z dokapitalizowania Ministerstwa Skarbu Państwa.
5.3.

16 października 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanego Pawilonu „Dom Zdrojowy
III” – Jaś w „Uzdrowisku Cieplice” przy ul. Leśniczej 3.
5.4.

W „Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A”. gościł z wizytą ambasador Kuwejtu Jama Mohammed Issa Al.Ghunaim. Ambasador uważa, że w polskich uzdrowiskach jest bezpiecznie, a ceny są przystępne; nie
wyklucza możliwości rozbudowy przez kuwejckich biznesmenów któregoś z buskich sanatoriów - tak
by dostosować je do potrzeb arabskich kuracjuszy. Kuwejtczycy już od kilku lat przyjeżdżają by
wypoczywać i leczyć się w Polsce.
5.5.

Dnia 29 września 2007 nastąpiło uroczyste otwarcie Sanatorium Bursztyn przy ul. Żeromskiego 9,
w „Uzdrowisku Świnoujście” S.A.
5.6.

Dnia 1 grudnia 2007 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego w Szpitalu „Górka”
w Busku-Zdroju.
5.7.

Dnia 7 września 2007r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali produkcyjnej oraz
uruchomienie nowej linii produkcyjnej do konfekcjonowania wody mineralnej w szklanych
opakowaniach cienkościennych w Rozlewni Wód Mineralnych Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej w Zespole
Uzdrowisk Kłodzkich S.A. (producent naturalnej wody mineralnej Staropolanka). Maksymalna
wydajność nowo zamontowanej linii wynosi 15 000 butelek o pojemności 0,33 na godzinę. Nowoczesne
rozwiązania techniczne, np. zastosowanie kontrolera butelek, który nie dopuszcza do rozlewu wody
w butelki wadliwe lub zanieczyszczone, kwalifikują ją go grupy linii produkcyjnych najbardziej
znanych producentów na świecie. Linia spełniająca wszelkie światowe standardy, zapewnia pełną
automatyzację ciągu produkcyjnego, stwarza bezpieczniejsze warunki pracy, a przede wszystkim
sterylne, laboratoryjne warunki produkcji i konfekcjonowania wody.
Uroczystość uruchomienia nowej linii rozlewniczej połączona została ze Zjazdem Partnerów
Handlowych. Partnerzy handlowi, najwięksi odbiorcy i dystrybutorzy Staropolanki spotkali się w
Polanicy Zdroju już po raz trzynasty. Impreza miała charakter integracyjny oraz edukacyjny, i jest
stałym elementem wzajemnych kontaktów pomiędzy Spółką oraz jej strategicznymi partnerami.
1. „Wielka Pieniawa” sztandarowy obiekt Zespołu uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju
została uhonorowana Certyfikatem Wspaniałe SPA 2006 (III miejsce w konkursie na najlepszy Ośrodek
Odnowy Biologicznej w Polsce)
2. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. otrzymał certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2004 w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
14
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w ramach profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki i turystyki
zdrowotnej.
3. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. otrzymał certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskowego Przedsiębiorstwa zgodnego z normą 14001:2004 w zakresie produkcji
wód mineralnych, leczniczych, źródlanych i napojów w opakowaniach jednostkowych w rozlewniach
wód mineralnych.
4. Średniozmineralizowana naturalna woda mineralna gazowana STAROPOLANKA w szklanym
opakowaniu zwrotnym 0,30l, otrzymała Złoty Medal Targów Wyposażenia dla Hotelarstwa
i Gastronomii GASTRO – INVEST - HOTEL 2007. Jest to produkt przeznaczony głównie na rynek
HoReCa (Hotele, Restauracje, Kawiarnie). Dostępny w postaci gazowanej oraz w wersji delikatnie
nasyconej naturalnym dwutlenkiem węgla.
5.Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. jako jedyna spółka w branży znalazła się w rankingu „Lista 2000
polskie przedsiębiorstwa” opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” 31.10.2007 r.

Zarządom i pracownikom Spółek uzdrowiskowych gratulujemy i składamy życzenia
dalszych sukcesów.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji na temat nowootwartych obiektów, inwestycji i uroczystości spółek
uzdrowiskowych zrzeszonych w UUP.

6. WYDARZENIA I SPOTKANIA
6.1.

15 czerwca 2007 r. w Piwnicznej-Zdroju odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu ds. Uzdrowisk
Naczelnej Rady Lekarskiej. Przedmiotem spotkania były problemy prywatyzacji uzdrowisk i sprawy
lecznictwa uzdrowiskowego. W posiedzeniu wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe,
przedstawiciele SGURP, zarządy spółek uzdrowiskowych. Unię Uzdrowisk Polskich na spotkaniu
reprezentował Członek Zarządu „Uzdrowiska Krynica –Żegiestów” .
6.2.

19 czerwca 2007 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa gościli dziennikarze ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Duże zainteresowanie arabskich gości wzbudziły plany prywatyzacji uzdrowisk
oraz możliwości wejścia inwestorów arabskich w sektor usług medycznych.
6.3.

W dniach 29 – 30 czerwca 2007 r. w Cieplicach odbył się Zjazd Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich
NSZZ „Solidarność”. Przedmiotem obrad były m.in. aktualna sytuacja w ochronie zdrowia (rozmowy:
rząd – związki zawodowe w sprawach płacowych), aktualna sytuacja poszczególnych spółek
uzdrowiskowych, realizacja porozumienia z dn. 1.02.2007 roku w sprawach dot. lecznictwa
uzdrowiskowego oraz plan finansowy NFZ i MZ na 2008 r. do udziału w zebraniu zaproszeni zostali
przedstawiciele MSP, MZ, NFZ i UUP.
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6.4.

12 lipca 2007 r. spotkanie z udziałem członków zarządów spółek uzdrowiskowych oraz Podsekretarza
Stanu Pawła Piotrowskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa poświęcone omówieniu bieżącej sytuacji
spółek oraz ich planów rozwojowych.
6.5.

W dniach 6 – 9 września 2007 roku odbył się w Polanicy Zdroju XXI Kongres Balneologiczny.
Uczestnicy Zjazdu byli gośćmi Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Program naukowy Zjazdu
obejmował problematykę chorób cywilizacyjnych, których leczenie w warunkach uzdrowiskowych jest
szczególnie efektywne. Organizatorzy zaplanowali także sesje dotyczące postępów z zakresu medycyny
fizykalnej, balneochemii, bioklimatologii i pielęgniarstwa uzdrowiskowego. Stworzono też możliwości
prezentacji osiągnięć w formie sesji plakatowej. Do czynnego udziału w Kongresie zaproszeni zostali
liczni goście z kraju i z zagranicy oraz najwybitniejsze autorytety w świecie z dziedziny balneologii
i medycyny fizykalnej z Niemiec, Węgier, Turcji, Japonii, Francji, Rosji, Słowacji Czech, USA, Kanady
i innych. Organizatorami XXI Zjazdu Balneologicznego było Polskie Towarzystwo Balneologii
i Medycyny Fizykalnej, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum
UMK oraz Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Przewodniczącą Komitetu naukowego i organizacyjnego
została prof. hab. med. Irena Ponikowska. W komitecie organizacyjnym uczestniczył także Prezes
Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Jerzy Szymańczyk oraz dr Grzegorz Ferdynus Dyrektor ds.
Lecznictwa. Patronat medialny nad Kongresem objęło Wydawnictwo Medyczne Medi Press. Kongres
balneologiczny to największe wydarzenie naukowe balneologii i medycyny fizykalnej w naszym kraju.
Zjazdy odbywają się co 2 lata, za każdym razem w innym uzdrowisku. Każdy Zjazd ma swój
indywidualny charakter różniący się nie tylko tematyką programu naukowego wynikającego z postępu
w tej dziedzinie nauki ale również z uwagi na specyficzne cechy jakie nadaje miejsce obrad i spotkań
naukowych. Zjazdy każdorazowo integrują środowisko związane z lecznictwem uzdrowiskowym,
pozwalają również budować szacunek do tej ważnej społecznie dziedziny.
6.6.

W dniach 21 – 23 września 2007 roku odbył się w Krynicy-Zdroju XVI Kongres Uzdrowisk Polskich.
Tegoroczny Kongres odbył się w Krynicy Zdroju pod hasłem ,,Otwórz oczy – zobacz polskie
uzdrowiska''. Ten nieco prowokacyjnie sformułowany temat przewodni miał zainspirować do innego
spojrzenia na uzdrowiska: zerwania z niekorzystnymi stereotypami i mitami oraz profesjonalnego
zdiagnozowania rzeczywistego stanu w jakim się znajdują. Organizatorami Kongresu były:
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy Zdroju, Krajowa Izba Gospodarcza
„Przemysł Rozlewniczy”, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP, Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju oraz Uzdrowisko Krynica – Żegiestów.
Organizatorom Kongresu przyświecał jasno sprecyzowany cel: by tegoroczny Kongres przybrał
wyjątkowy charakter i dodał odwagi: samorządowcom, zarządzającym uzdrowiskami oraz politykom do
przeprowadzania korzystnych zmian – tę wyjątkową szansę dają możliwości pozyskania dodatkowych
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych oraz
sprzyjająca koniunktura gospodarcza. „Otwórz oczy – zobacz polskie uzdrowiska” – to również słowa
skierowane do mediów, by dostrzegły nie tylko jedyny i wyjątkowy pejzaż polskich uzdrowisk, ale
także nowoczesne metody leczenia i rehabilitacji. Pierwszego dnia Kongresu odbyła się konferencja
prasowa z udziałem zaproszonych osobistości. Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem objął:
Premier RP Przemysław Gosiewski, Minister Skarbu Państwa Wojciech Jasiński, Minister Zdrowia
Zbigniew Religa oraz jego Eminencja Ordynariusz Diecezji tarnowskiej Biskup Wiktor Skworc. Wśród
16
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gości i uczestników Kongresu znaleźli się przedstawiciele środowiska od lat związanego z lecznictwem
uzdrowiskowym: m.in. Krajowy Konsultant w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej prof.
Irena Ponikowska, Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Jolanta
Ochman oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in.: Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł
Piotrowski, Prezes NFZ Andrzej Sośnierz, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
i Prywatyzacji IV.

Konferencja prasowa.
6.7.

20 września 2007 (w przeddzień Kongresu) odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.
Walne Zgromadzenie wybrało członków Komisji
Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej; przyjęło
sprawozdanie z działalności Zarządu; udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2006 rok
a także udzieliło votum zaufania Zarządowi Stowarzyszenia UUP. Bezpośrednio po zakończeniu
posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich. W związku z rezygnacją z członkowstwa w Stowarzyszeniu UUP Pani Anny Lewandowskiej
oraz Pani Krystyny Filińskiej, Zarząd, na mocy Statutu UUP uzupełnił swój skład. Nowym członkiem
Zarządu wybrany został Pan Przemysław Sielicki Prezes „Uzdrowiska Konstancin” Sp. z o. o. oraz Pan
Bolesław Kazalski Prezes „Uzdrowiska Iwonicz S.A.” Pełen skład Zarządu oraz skład personalny
wszystkich komisji statutowych Unii Uzdrowisk Polskich znajduje się na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.suup.pl .
6.8.

W dniach 15-16 listopada 2007 roku w Jeleniej Górze – Cieplicach odbyło się IV POLSKOSAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Ministerstwo Gospodarki RP oraz Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Głównym celem przedsięwzięcia było tworzenie transgranicznych sieci kontaktów i powiązań w każdej
dziedzinie gospodarki, wzrost potencjału rozwojowego przedsiębiorstw i polepszenia ich
konkurencyjności na rynku światowym. Tegoroczna edycja forum poświęcona była m.in. turystyce
uzdrowiskowej. Referaty na temat możliwości inwestowania w turystykę oraz uzdrowiska na Dolnym
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Śląsku wygłosili: Pan Roman Jałako Prezes „Uzdrowiska Cieplice” Sp. z o. o., Pani Dorota Giżewska
Prezes Uzdrowiska „Świeradów – Czerniawa” oraz Pan Dariusz Mikosa – Członek Zarządu Zespołu
Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
6.9.

Kolejne spotkanie (wcześniejsze działania komisji przedstawione zostały w Kwartalniku nr 4, str 10,11)
w sprawie promocji wspólnej marki pod nazwą” Polskie wody uzdrowiskowe” odbyło się w Krynicy –
Zdroju w dniu 23 maja 2007, na którym poruszono trzy główne tematy: Kuwejt, lista spółek, oraz
wspólna nazwa wód uzdrowiskowych.
Podczas dyskusji podkreślano, że rynek kuwejcki nie jest rynkiem zamkniętym, ale obecność na nim
musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi w celu podjęcia konkretnych działań
marketingowych, które pozwoliłyby odbiorcy arabskiemu na zrozumieniu specyfiki wody mineralnej.
Ewentualna dalsza obecność w Kuwejcie musiałaby wiązać się z zatrudnieniem pośrednika. Zebrani
postanowili, że około 15 czerwca 2007 odbędzie się bezpośrednie spotkanie przedstawicieli Spółek
uzdrowiskowych z przedstawicielem Geokartu. Po analizie informacji uzupełniających raporty
z Kuwejtu zostaną podjęte decyzje czy umowa z firmą Geokart International Consulting Engineering Sp.
z o.o. będzie przedłużana. Omówiono aktualny stan kontaktów w celu dostaw wody ze spółkami Skarbu
Państwa. W części dyskusji poświęconej wspólnej nazwie wód przedstawiono wyniki ankiet, z których
wynikał, iż największą ilość głosów zdobyła nazwa „Polskie Wody Uzdrowiskowe”. Przyjęto wstępne
deklaracje Uzdrowisk dotyczących składki na promocję tej nazwy. Roczny budżet oszacowano na 200
tys. zł. Podjęto również decyzję o powołaniu grupy roboczej, która będzie się zajmowała tym projektem
i przedstawi propozycje marketingowe w ramach budżetu.
Następne spotkanie miało miejsce 20.06.2007 r. w Horyńcu, na którym poinformowano, iż planowane
na czerwiec spotkanie z przedstawicielem Geokartu nie odbyło się , a następne z udziałem Pana Ministra
Piotrowskiego planowane jest na początek lipca, powołano 4 osobowy zespół roboczy w składzie:
1/ Małgorzata Agopsowicz - Weszka - ZUK Polanica
2/ Krzysztof Motyka
- Uzdrowisko Krynica
4/ Artur Koczarski
- Uzdrowisko Wysowa
5/ Zbigniew Czubaj
- Uzdrowisko Rymanów,
w celu promowania wody pod jedną nazwą „ Polskie wody uzdrowiskowe”, zarejestrowanie nazwy,
/znaku,logo/, dysponowania zgromadzonymi środkami, opracowania wzoru deklaracji ,opracowania
strategii marketingowych i wyboru koncepcji np. radio, telewizja, gazeta itp. Ustalono i przyjęto
jednomyślnie, że zadeklarowane przez uzdrowiska kwoty będą deponowane na wydzielonym koncie
Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich z siedzibą w Polanicy – subkonto pod nazwą „Polskie Wody
Uzdrowiskowe”. Środkami dysponować będzie w/w zespół zgodnie z opracowanym regulaminem
i harmonogramem wydanych środków. Rozliczenia wydatkowanych środków ma nastąpić raz na
kwartał. W kwestii wprowadzenia do obrotu opakowań szklanych tak jak na poprzednich spotkaniach
poprzestano jedynie na dyskusji, spostrzeżeniach, sugestiach – jedyne wspólne stanowisko to: butelka
szklana, biała, pojemność 0,33, kapslowana, pakowana w skrzynkach, ZUK S.A zaprezentował kształt
butelki „Witold”. Dodatkowo uzupełniono informację o działaniach podjętych przez poszczególne
uzdrowiska dot. tzw. „listy ministerialnej”.
W dniu 03.07.2007 r. w Krynicy- Zdroju odbyło się spotkanie, które dotyczyło jedynie tematyki
kuwejckiej.
W środę 11 lipca o godz. 12.00 w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie "grupy promocyjnej" poświęcone
marce "Polskie Wody Uzdrowiskowe".
Na spotkaniu zaprezentowały się trzy agencje marketingowe:
 Colektivdesign reprezentowana przez Pana Jacka Popko i Pana Oskara Montowskiego,
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 firma Art and Craft Brand Solutions reprezentowana przez Panią Paulinę Stokłosa i Panią
Aleksandrę Czerniak,
 firma Berco reprezentowana przez Pana Marcina Skibę – Doradcę Zarządu, Panią Dagmarę
Płoszajską – Creative Manager, Panią Małgorzatę Rydz - Project Manager.
które, przedstawiły oferty promocji produktu „ Polskie Wody Uzdrowiskowe” . Podczas dyskusji nad
formami współpracy z firmami które przedstawiły swoje propozycje na temat strategii marki Polskich
Wód Uzdrowiskowych, w ostateczności przedstawiciele Spółek wybrali dwie pierwsze agencje.
Postanowiono wystosować do nich pisma z propozycją następnego spotkania w dniu 6 listopada 2007r.
w Polanicy – Zdrój o godz. 11. 00. Na spotkaniu poruszono również sprawę Kuwejtu i postanowiono do
wtorku, tj. 23.10.2007 r. przesłać informację na ww. temat do Pana Motyki.
Kolejne spotkanie grupy odbyło się 06.11. 2007 r. w Polanicy Zdroju, podczas którego drogą dyskusji, a
w konsekwencji głosowania przedstawiciele Uzdrowisk wybrali jednogłośnie spośród dwóch Agencji:
1. Art & Craft
2. KKV
Firmę, która zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z kreacją marki i kampanią reklamową dla
Polskich Wód Uzdrowiskowych. Pod względem jakościowym wybrana została Agencja Art & Craft
z Krakowa. Ustalono, że wybrana Agencja zostanie poproszona na spotkanie w dniu 07.12.2007 roku do
Wieńca na które przygotuje :
 dokładną kalkulację cenową w 3 egzemplarzach (Dwóch wersji kalkulacji z wykorzystaniem całego
budżetu PWU łącznie z drukiem ulotek i innych materiałów POS oraz jednej wersji kalkulacji nie
uwzględniającej druku materiałów POS jednak o zwiększonym natężeniu prac związanych
z prowadzeniem Eventów dla PWU)
 dodatkową propozycję co najmniej dwóch logotypów dla PWU
 wstępną propozycje umieszczenia znaku PWU na etykietach dla poszczególnych wód. Ponadto
ustalono, że do końca roku wszystkie Spółki, które się zadeklarowały do uczestnictwa w projekcie
PWU, muszą dokonać wpłat za 2007 rok. Przyjęto propozycję , żeby spotkania komisji odbywały się raz
na kwartał oraz, że w najbliższym okresie czasu rozważane będą bezpośrednie dostawy wody do
domów.
Kolejne spotkanie planowane było na dzień 7 grudnia początek o godz. 10.00 w Wieńcu
W celu rejestracji nazwy „ Polskie Wody Uzdrowiskowe” Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
przygotowała niezbędny w tym celu „ Regulamin używania wspólnego znaku towarowego”. Dokument
powyższy został przesłany Przewodniczącemu komisji w celu analizy i ewentualnego wniesienia uwag.
7. GRATULACJE
7.1.

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich złożyła pisemne gratulacje :
1. Panu Donaldowi Tuskowi, z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów RP
2. Panu Grzegorzowi Schetynie z okazji objęcia funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Wiceprezesa Rady Ministrów RP
3. Panu Aleksandrowi Gradowi, z okazji objęcia funkcji Ministra Skarbu Państwa.
4. Pani Ewie Kopacz, z okazji objęcia funkcji Ministra Zdrowia
5. Panu Jackowi Paszkiewiczowi, z okazji objęcia funkcji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Panu Krzysztofowi Żukowi, z okazji objęcia funkcji Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu
Państwa.

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica Zdrój telefon: 074 8680 220, fax: 074 8681 051, e-mail: uup@zuk-sa.pl, www:suup.com.pl,
www.suup.pl

19

KWARTALNIK INFORMACYJNY NR 5 i 6
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH

7. Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, z okazji objęcia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
8. Panu Rafałowi Szmytke, z okazji objęcia funkcji p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
7.2.

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich podziękowało Panu Pawłowi Piotrowskiemu za
dotychczasową współprace i wspieranie działań spółek uzdrowiskowych.
7.3.

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich podziękowało dotychczasowym członkom UUP, którzy
złożyli rezygnacje z członkostwa za współpracę i zaangażowanie, tj.:
1. Pani Annie Lewandowskiej
2. Pani Krystynie Filińskiej
3. Pani Małgorzacie Weigensperg – Patoła
4. Panu Karolowi Grzybowskiemu
5. Panu Edwardowi Sakowi

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich , pragnę
złożyć życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech nadchodzący, wyjątkowy czas
wypełniony będzie spokojem i szczęściem w gronie najbliższych, a Nowy 2008 Rok
przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń i wiele satysfakcji w życiu osobistym i
zawodowym.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich
Jerzy Szymańczyk

Na Stronie internetowej Stowarzyszenia UUP (www.suup.pl, www.suup.com.pl) znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje
dotyczące działalności Stowarzyszenia. Zapraszamy do czynnego współredagowania strony i nadsyłania propozycji oraz uwag do siedziby
lub na adres e-mail uup@zuk-sa.pl
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