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1. WYSTĄPIENIA I OTRZYMANE ODPOWIEDZI
1.1. Połączenia kolejowe.
ODPOWIEDŹ:
20 października 2008r. UUP otrzymała odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury (znak pisma: TK-2p-076-7/08) na
wystąpienie z dnia 3 września ubiegłego roku (znak: UUP/194/09/2008) w sprawie utrzymania połączeń
kolejowych.
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, Ŝe utrzymanie parametrów eksploatacyjnych (w tym linii kolejowej
309 Kłodzko - Kudowa-Zdrój) w rozkładzie jazdy na lata 2009/2010 na dotychczasowym poziomie, moŜliwe
będzie do zrealizowania po dokonaniu robót naprawczych i uzyskaniu dofinansowania od samorządu
województwa.
1.1.1 W piśmie z dnia 21 kwietnia 2009 r. (znak: UUP/88/04/2009) skierowanym do Prezesa Zarządu PKP
Intercity S. A. Stowarzyszenie UUP zwróciło się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia niewielkich
zmian do rozkładu pociągów, które kursować będą od grudnia 2009 roku, tj.: dołączenia do składu wagonów
pociągów dalekobieŜnych z Warszawy do Wrocławia trzech wagonów (w tym jednego klasy 1-szej), bez zmiany
dotychczasowego rozkładu jazdy, zamianę jednej pary pociągów osobowych na pospieszne (dla ruchu
dalekobieŜnego) oraz o doprowadzenie wymienionych trzech relacji do Kudowy-Zdroju, doprowadzenia do
Kudowy–Zdroju relacji pociągu pospiesznego „Rozewie”, kursującego w lecie z Helu do Kłodzka oraz zmianę
relacji pociągu 8644, obecnie osobowego, na przyspieszony z odjazdami ze Szczecina Głównego przez Zieloną
Górę i ewentualnie Legnicę z przyjazdami do Wrocławia z moŜliwością dalszego kontynuowania jazdy przez
Kłodzko Główne do Kudowy–Zdroju. Pociągi na trasie do wszystkich trzech kurortów umoŜliwią dogodny
dojazd odwiedzającym Kotlinę Kłodzką.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi Dyrektor biura PKP Intercity poinformowała, Ŝe od dnia 13 grudnia 2009 r. PKP Intercity S.A.
zaplanowała kursowanie do Kudowy-Zdroju dziennego, sezonowego pociągu SUDETY relacji Warszawa Wsch.Kudowa-Zdrój, nocnego całorocznego pociągu KARKONOSZE relacji Warszawa Wschodnia - Kudowa-Zdrój
oraz nocnego sezonowego pociągu relacji Gdynia - Kudowa-Zdrój.

1.2. Borowina pozabiegowa.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w dniu 23.12.2008r. (pismo: UUP/309/12/2008) wystąpiło do Ministra
Środowiska z prośbą o wprowadzenie zmian do rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie będącym 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”.
Stowarzyszenie przedstawiło obszerną argumentację opierającą się na dyrektywach Unii Europejskiej, które
wskazują kierunki rozwiązania w/w problemu. Zgłoszony został wniosek o umieszczenie na LIŚCIE
RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE POSIADACZ ODPADÓW MOśE PRZEKAZYWAĆ OSOBOM
FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCAMI, ORAZ
DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU stanowiącej załącznik do rozporządzenia z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz moŜe przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (DZ.U. nr
75 poz. 527) odpadu medycznego o kodzie 18 01 81 zuŜyte kąpiele lecznicze czynne biologicznie inne niŜ
wymienione w 18 01 80 – tj. borowiny pozabiegowej.
ODPOWIEDŹ:
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009r.
(znak: DGO.tp-024/467/667/09/iag. 4997/08) poinformował, Ŝe przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z
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dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. nr 288, poz. 1685) nie dopuszczają moŜliwości
wykorzystania odpadów o kodzie ex 18 01 81 – borowina pozabiegowa, do rozprowadzania na powierzchni ziemi
w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby. Przedmiotowe odpady nie są równieŜ dopuszczone do odzysku w
procesie R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części - zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356). Wobec powyŜszego Ministerstwo Środowiska stoi na
stanowisku, Ŝe odpady w postaci borowiny pozabiegowej mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu
wyłącznie w specjalistycznych urządzeniach i instalacjach, których posiadacz uzyskał stosowne decyzje
administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami.
1.3. Podatek od nieruchomości.
1.3.1. Ogromne znaczenie dla podmiotów uzdrowiskowych ma rozwiązanie problemu wysokości stawki podatku
od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - określonej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.). Problem powyŜszy był wielokrotnie artykułowany przez Stowarzyszenie
Unia Uzdrowisk Polskich - vide: Kwartalnik Nr 7,8 str. 10. Stowarzyszenie UUP w piśmie z dnia 12.12.2009r.
(znak: UUP/12/01/09) skierowanym do Minister Zdrowia powtórnie przedstawiło merytoryczną argumentację w
sprawie objęcia preferencyjną stawką, oprócz pomieszczeń (budynków) zajętych bezpośrednio na udzielanie
świadczeń zdrowotnych, równieŜ niezajętych bezpośrednio na te świadczenia, lecz niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. Zwrócono jednocześnie uwagę, iŜ obecne stanowisko Ministerstwa
Finansów z dnia 3 października 2007 r. wskazuje, Ŝe problem powyŜszy dotyczyć będzie w równym stopniu nie
tylko spółek uzdrowiskowych, ale przede wszystkim publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
których części administracyjne, socjalne i gospodarcze nie powinny podlegać stawce obniŜonej. Utrzymanie
niekorzystnej interpretacji stwarza realne zagroŜenie zastosowania przez gminy opodatkowania jak za zwykłą
działalność gospodarczą nieruchomości lub ich części naleŜących do publicznych i niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
ODPOWIEDŹ
1.3.2. Stowarzyszenie UUP jest w posiadaniu opinii:
 prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
 prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Sieronia, Kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚAM,
 prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego - specjalisty w zakresie procedur podatkowych, oraz
 opinii prawnej sporządzonej przez: prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego – Kierownika Katedry Prawa
Finansów Publicznych UMK w Toruniu, Kierownika Zakładu Prawa Finansowego UJ w Krakowie, dra
Pawła Kryczkę z Katedry Prawa Finansowego UJ w Krakowie oraz dra Wojciecha Morawskiego z Katedry
Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu,
które w całości potwierdzają, Ŝe roszczenia samorządów jak równieŜ dotychczasowe wyroki NSA w oparciu, o
które Ministerstwo Finansów zmieniło swoją wcześniejszą interpretację, nie znajdują Ŝadnego uzasadnienia na
gruncie obowiązującego prawa.
1.3.3. W piśmie z dnia 24.06.2009 r. (znak: UUP/ 134/06/2009) UUP podziękowało Minister Zdrowia za
dotychczasowe wsparcie działań UUP wyraŜone w piśmie skierowanym do Ministra Skarbu Państwa Pana
Aleksandra Grada z dnia 02.09.2008 r. (znak: MZ-OZU-523-15253-1/WS/08). Z uwagi na eskalację roszczeń
niektórych gmin, w tym uzdrowiskowych, które zobowiązują podmioty uzdrowiskowe do uiszczania podatku w
pełnej wysokości i występują z roszczeniami zwrotu róŜnicy pomiędzy podatkiem naleŜnym, a zapłaconym za
okres 5 lat wstecz, niejednokrotnie wraz z odsetkami, jak równieŜ groŜące z tego tytułu powstanie
wielomilionowych zobowiązań podatkowych oraz zastosowanie przymusowych środków egzekucji
administracyjnej przez organ podatkowy, UUP zwróciło się do Pani Minister z prośbą o skuteczną interwencję w
przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze zasięg i znaczenie powyŜszego problemu dla dalszego funkcjonowania
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zakładów opieki zdrowotnej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
wystąpiło do Pani Minister z wnioskiem o przyjęcie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr
167, poz. 1399 z 2005 r. ze zm.), poprzez wprowadzenie jednolitego nazewnictwa „świadczenia opieki
zdrowotnej” zamiast określenia „świadczenia zdrowotne” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w
ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym… Zmiany powyŜsze pozwoliłyby wyeliminować m.in. rozbieŜności
interpretacyjne dot. wysokości podatku od nieruchomości dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (czy
powierzchnię uŜytkową przeznaczoną na zakwaterowanie i wyŜywienie pacjentów naleŜy opodatkować stawką w
wysokości 3,84 zł za 1 m kw., czy teŜ stawką w wysokości 19,01 zł za 1 m kw. przewidzianą dla budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
1.3.4. W piśmie z dnia 01.07.2009r.(znak: UUP/144/07/09) skierowanym do Przewodniczącego Izby Finansowej
Naczelnego Sądu Administracyjnego UUP wystąpiła z wnioskiem o przyspieszenie rozpoznania skargi kasacyjnej
Uzdrowiska Krynica-śegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju pod sygn. akt II FSK 667/09. UUP zauwaŜyła, Ŝe
rozpoznanie przedmiotowej skargi ma duŜe znaczenie dla dalszego sprawnego funkcjonowania samej spółki, tj.:
rozpoznanie skargi ma wpływ na waŜny interes skarŜącego w postaci obciąŜenia go wielomilionowymi
zobowiązaniami podatkowymi, groŜącą niepowetowaną szkodą w postaci zastosowania przymusowych środków
egzekucji administracyjnej przez organ podatkowy, której koszty obciąŜą podatnika, w przypadku niekorzystnego
rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik zostanie obciąŜony odsetkami za spóźnienie aŜ do
dnia płatności; oznacza to, Ŝe jest on w kaŜdej chwili obciąŜany odsetkami podatkowymi z tytułu zwłoki,
pomimo, Ŝe decyzje określające wymiar podatku za poszczególne lata nie zostały jeszcze w dniu dzisiejszym
wydane, oraz jest niezmiernie istotne dla wszystkich uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa, tj. ma wpływ na
szeroko pojęty interes społeczny podatników poprzez zastosowanie rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu
Administracyjnego do analogicznych sytuacji większości największych polskich uzdrowisk w całym kraju.
Problem będący przedmiotem rozpoznania skargi kasacyjnej posiada bardzo szerokie skutki ekonomicznofinansowe wykraczające daleko poza obszar indywidualnego oddziaływania. Uzdrowisko Krynica-śegiestów
S.A. podziela sytuację ekonomiczną i prawną setek zakładów opieki zdrowotnej w całej Polsce, które czekają na
rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenie NSA w niniejszej sprawie będzie miało
generalne znaczenie równieŜ ze względu na fakt, Ŝe skarŜący jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.
Konkretne rozstrzygnięcia w tej sprawie będą analogicznie stosowane do innych podmiotów z udziałem Skarbu
Państwa za pośrednictwem nadzoru właścicielskiego, a dotyczy to największych polskich uzdrowisk takich jak:
"Zespół Uzdrowisk Kłodzkich" S.A., "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z. o.o.,
Uzdrowisko Rymanów S.A., "Uzdrowisko Połczyn" S.A., "SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z.o.o.,
"Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" Sp. z o. o. i wiele innych.
Rozpoznanie skargi rozstrzygnie ostatecznie o zasadności roszczeń organów podatkowych w podatku od
nieruchomości, co będzie skutkowało kilkakrotnym zwiększeniem obciąŜeń podatkowych za pięć lat wstecz lub
zwrotem juŜ wyegzekwowanych z tego tytułu naleŜności. Zdaniem skarŜącego linia orzecznictwa powinna zostać
ugruntowana, ale na podstawie adekwatnego stanu faktycznego i prawnego. I w tym celu niezbędne jest
niezwłoczne rozstrzygnięcie przedmiotowej skargi kasacyjnej.
ODPOWIEDŹ:
W dniu 29 lipca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjnych zawiadomił, iŜ wniosek w przedmiocie terminu
rozprawy zgłosiła strona postępowania (UKś S.A.) i został on pozytywnie załatwiony pismem z dnia
03.07.2009r.
1.4. Wymogi techniczne dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
1.4.1. UUP w piśmie z dnia 19.01.2009 r. (znak: UUP/13/01/09) skierowanym do Minister Zdrowia Ewy Kopacz
zwróciła się z prośbą o zmianę § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz.U.06.161.1142), tj. przesunięcie terminu do dnia 31 grudnia 2012 r. dostosowania zakładów i urządzeń
lecznictwa uzdrowiskowego do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.
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PowyŜsza zmiana ujednolici terminy wyznaczone do dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia dla niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepis § 53
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06. nr 213,
poz. 1568 ze zm.) nakłada na zakłady opieki zdrowotnej niespełniające wymagań określonych w jego przepisach,
obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań w/w rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r.
Natomiast termin zobowiązujący zakłady lecznictwa uzdrowiskowego do dostosowania do wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.06 nr 161, poz. 1142) wyznaczony został na
dzień 31 grudnia 2010 r.
ODPOWIEDŹ:
W dniu 23 lutego 2009 roku Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad skierował do Minister Zdrowia pismo
(znak: DNWiP4-KF-520-1/09, DNWIP4/608/09) popierające powyŜszy wniosek i argumentację UUP, Ŝe nie
zachodzą przesłanki, aby róŜnicować zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w stosunku do pozostałych zakładów
opieki zdrowotnej, poprzez wyznaczenie im krótszego terminu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia,
o którym mowa powyŜej.
ODPOWIEDŹ:
W dniu 7 lipca 2009 roku Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad skierował do Minister Zdrowia pismo
(znak: DNWiP4-KF-520-1/09, DNWIP4/2931/09) z podziękowaniem za przyjęcie wniosku UUP, jednocześnie
Minister Skarbu z racji sprawowania nadzoru właścicielskiego nad uzdrowiskowymi spółkami Skarbu Państwa
zwrócił się z prośbą o poinformowanie o wynikach prac koncepcyjnych oraz stanie procesu legislacyjnego w
zakresie zmiany § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań,
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.06.161.1142).
ODPOWIEDŹ:
W piśmie z dnia 07.07.2009 r. Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ pan Piotr Warczyński
poinformował, Ŝe projekt zmiany rozporządzenia, o którym mowa w piśmie UUP z dnia 18 czerwca br., w kwestii
wydłuŜenia do 31 grudnia 2012 r. terminu obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego do zapisów rozporządzenia MZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. znajduje się w uzgodnieniach, po
zakończeniu wszystkich procedur, okres dostosowawczy dot. zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zostanie
ustalony w takich samych terminach.
1.4.2. W dniu 04.02.2009 r. Stowarzyszenie wystąpiło z pismem (znak: UUP/19/02/09) do Pani Minister Zdrowia
z prośbą o uwzględnienie dofinansowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego analogicznie do samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach specjalnego rządowego programu, który umoŜliwi
dofinansowanie z budŜetu państwa niezbędnych inwestycji i remontów w celu dostosowania placówek
medycznych do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz.U.06. nr 213, poz. 1568 ze zm.). Informacje o planach uruchomienia powyŜszego programu UUP powzięła z
„Gazety Prawnej” nr 253 z dnia 30 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie przypomniało, Ŝe budynki zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego to w większości nieruchomości zabytkowe, będące pod nadzorem i ochroną
konserwatora zabytków. PrzewaŜająca ich część wymaga kapitalnych remontów i duŜych nakładów finansowych
na dostosowanie do wymogów w/w rozporządzenia. Spółki uzdrowiskowe nie korzystały z Ŝadnej pomocy
publicznej na remonty i konserwacje, wobec czego są zmuszone, środki na ten cel pozyskiwać jedynie z
bieŜących przychodów. Ministerstwo Skarbu Państwa nie przewiduje środków na dokapitalizowanie spółek
uzdrowiskowych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie uwzględnia kosztów remontów i konserwacji w ustalanej
stawce za tzw. „osobodzień”. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego działające w ramach uzdrowiskowych spółek
Skarbu Państwa zostały równieŜ pozbawione moŜliwości oddłuŜenia się w przeciwieństwie do publicznej słuŜby
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zdrowia (ZOZ-ów), a nadto wyłączone z programów osłonowych, programów restrukturyzacyjnych oraz
programów zdrowotnych, które w latach ubiegłych obejmowały publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
ODPOWIEDŹ
Ministerstwo Zdrowia w piśmie dnia 25.02.2009 r. (znak: MZ-OZO-024-16856-1/CP/09) poinformowało, Ŝe
wieloletni program pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia” jest ustanawiany w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego podejmujących
działania dla poprawy promowania racjonalnych zasad gospodarowania w zakładach opieki zdrowotnej. W
programie powyŜszym będą mogły uczestniczyć wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.
1.4.3. UUP w piśmie z dnia 18 czerwca 2009 r. (znak: UUP/128/06/2009) wystąpiła ponownie do Minister
Zdrowia w wnioskiem o wydłuŜenie terminu do dnia 31 grudnia 2012 r. terminu obowiązku dostosowania
zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego (Dz. U. 06.161.1142).

1.5. Rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
UUP w swoich licznych wystąpieniach do Minister Zdrowia zwracała się z wnioskiem o urealnienie dopłat do
pobytów sanatoryjnych przez zwiększenie częściowej odpłatności za koszty wyŜywienia i zakwaterowania
wnoszonej przez kuracjuszy kierowanych przez OW NFZ na szpitalne i sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe (vide:
Kwartalnik Nr 7-8 str. 9). Kolejne wystąpienie w przedmiotowej sprawie UUP skierowała do Minister Zdrowia w
dniu 29 .01. 2009 r. (znak: UUP/14/01/2009).

1.6. Prawo Zamówień Publicznych.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pismo UUP z dnia 7 sierpnia 2008 r. (vide: kwartalnik Nr 7-8, str. 14) w sprawie stosowania
przez spółki uzdrowiskowe przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Urząd Zamówień Publicznych w piśmie z dnia 16.03.2009 r. (znak:
UZP/DP/O-JNI/225421/4732/09) poinformował, Ŝe podtrzymuje dotychczasowe stanowisko obowiązku
stosowania przedmiotowej ustawy przez spółki uzdrowiskowe. UZP wskazał, Ŝe kategorie podmiotów
zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych określa się mianem podmiotów prawa
publicznego, który łącznie spełniać musi następujące przesłanki:
 posiadać osobowość prawną (UZP uznał, Ŝe wymóg bez Ŝadnych wątpliwości jest spełniony przez spółki
uzdrowiskowe),
 ma być utworzony w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym
charakteru przemysłowego ani handlowego (UZP poinformował, Ŝe świadczenia usług zdrowotnych mieści
się w kategorii zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym – potrzeb w interesie ogólnym).
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i związane z tym zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
naleŜą do zadań władzy publicznej. Tym samym zapewnienie obywatelom świadczeń opieki zdrowotnej
pozostaje w sferze odpowiedzialności władzy publicznej. Bez znaczenia zdaniem UZP dla powyŜszej
kwalifikacji pozostaje przyjęty system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. UZP uznał, iŜ w
przypadku świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego udzielanych w ramach publicznego systemu opieki
zdrowotnej mamy do czynienia z potrzebami, co, do których państwo chce mieć decydujący wpływ na sposób
ich zaspakajania. Z tych względów UZP uznał, Ŝe świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego mieszczą się w
kategorii potrzeb o charakterze powszechnym (potrzeb w interesie ogólnym),
 musi pozostać w stosunku zaleŜności od podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy PZP, albo
innego podmiotu prawa publicznego (zaleŜność finansowa, zarządcza lub nadzorcza). UZP poinformował, Ŝe
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w stosunku do tzw. „spółek uzdrowiskowych” działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa mamy do czynienia z zaleŜnością zarządczą.
W przedmiotowym piśmie UZP poinformował, Ŝe spółki uzdrowiskowe spełniają kryteria prawa publicznego
określone w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, a więc są zobowiązane do stosowania procedur udzielania zamówień
publicznych określonych w ustawie PZP. Zamiana statusu prawnego tych podmiotów z przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę prawa handlowego nie ma istotnego znaczenia przy kwalifikacji prawnej podmiotu prawa
publicznego w świetle art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
1.7. Wypłata dywidendy.
W piśmie z dnia 18.05.2009 r. (znak: UUP/104/05/2009) skierowanym do Ministra Skarbu Państwa, w związku z
otrzymaniem „Wytycznych dla jsSP i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających
sprawozdanie finansowe za rok 2008”, UUP wnioskowała o zwolnienie spółek branŜy uzdrowiskowej z wpłat
dywidendy (Rozdział II ust. 1 pkt 5 wytycznych). Stowarzyszenie argumentując powyŜszy wniosek zwróciło
uwagę na: roszczenia niektórych samorządów wobec jsSP dot. stosowania stawki podatku od nieruchomości dla
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za
okres 5 lat wstecz wraz z odsetkami, realizację przez niektóre jsSP projektów, które znalazły się na indykatywnej
liście projektów kluczowych i mają szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, potrzebę pozostawienia środków
finansowych z zysku bez pobierania dywidendy na realizację bieŜących potrzeb remontowych, modernizacyjnych
i inwestycyjnych, na fakt finansowania w duŜej mierze działalności lecznictwa uzdrowiskowego w spółkach
jedynie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a ceny usług ustalone przez NFZ za świadczone usługi są
znacznie niŜsze od ponoszonych kosztów. UUP zauwaŜyła, Ŝe osiągane niewielkie zyski z całokształtu
działalności w Spółkach są efektem zaangaŜowania pracowników w działalność komercyjną przy relatywnie
niskich płacach. Trzeba równieŜ przypomnieć, Ŝe średnia płaca w Spółkach wynosi 60% średniej krajowej, a jsSP
ponoszą wydatki, które nie obciąŜają innych podmiotów gospodarczych branŜy uzdrowiskowej, tj. 15% wypłaty z
zysku.
1.8. Wprowadzanie kopalin leczniczych do obrotu
1.8.1. W piśmie z dnia 05.05.2009 r. (znak: MZ-OZU-521-17608-1/GR/09) Ministerstwo Zdrowia
poinformowało, Ŝe zgodnie z art. 9 i art. 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z
2004 r. nr 53, poz. 533 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie
wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych uŜywanych w celach
leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych
przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów (Dz. U z
2003 r. nr 125, poz. 11670) na przedsiębiorców eksploatujących surowce lecznicze nałoŜony został obowiązek
dostosowania do dnia 31 grudnia 2009r., obrotu produktami leczniczymi do przepisów ustawy z dnia 30 marca
2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 492).
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, Ŝe po upływie tego terminu wprowadzenie kopalin do obrotu musi być
zgodne z przepisami Prawa farmaceutycznego.
1.8.2. W piśmie z dnia 09.07.2009 r.(znak: UUP/153/07/09) UUP zwróciła się do Pana Ministra Jakuba Szulca
Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska przez Resort Zdrowia w kwestii przepisów
prawnych znajdujących zastosowanie w zakresie wprowadzania do obrotu surowców leczniczych, w związku z
wątpliwościami natury prawnej, które pojawiły się po dokonaniu analizy aktów prawnych dot. przedmiotowego
zakresu oraz treści pisma MZ, o którym mowa w pkt 1.9.1. Niepewność pierwsza, jaka nasuwa się po analizie
przepisów ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 nr 45, poz. 271) dalej zwanej
„ustawą" to próba odpowiedzi na pytanie, czy wobec istnienia w Prawie farmaceutycznym dwóch niezaleŜnych
definicji ustawowych: „kopaliny leczniczej” (art.2 pkt 8 ustawy) i „produktu leczniczego” (art.2 pkt 32 ustawy)
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moŜna uznać na gruncie ustawy, Ŝe kopalina lecznicza jest rodzajem produktu leczniczego. W zaleŜności od
rodzaju odpowiedzi na tak postawione pytanie nasuwają się kolejne wątpliwości, tj.:
1. Jeśli kopalina lecznicza nie jest produktem leczniczym w rozumieniu w/w ustawy, to czy naleŜy uznać, iŜ
Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 09.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 nr 125, poz.1167) w sprawie wniosku o
dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych uŜywanych w celach leczniczych,
surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych
metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych
i aptecznych oraz wykaz surowców i produktów, obejmując regulacją Rozporządzenia kopaliny lecznicze mylnie
wykroczył poza umocowanie ustawowe i na wprowadzanie do obrotu kopaliny nie ma konieczności uzyskiwania
zezwolenia, o którym mowa w art.3 ustawy?
2. Jeśli kopalina lecznicza jest produktem leczniczym w rozumieniu w/w ustawy, to czy naleŜy uznać, iŜ jako
produkt leczniczy jej wykorzystanie przez wytwórcę jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na
wprowadzanie do obrotu na podstawie art.5 pkt.2 ustawy, a takŜe czy podmiot eksploatujący kopalinę leczniczą w
oparciu o koncesję wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa musi ubiegać
się o koncesję na wytwarzanie produktu leczniczego na podstawie art. 38 Prawa farmaceutycznego, w przypadku,
gdy jego działalność, jako wytwórcy nie wykracza poza zakres objęty uzyskaną koncesją na wydobywanie
kopalin? Postawione w ten sposób pytanie implikuje kolejną wątpliwość, a mianowicie czy spółka uzdrowiskowa
wykorzystująca kopalinę leczniczą, na podstawie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa wyłącznie do wykonywanych przez to uzdrowisko zabiegów leczniczych (np. kąpieli solankowych,
okładów borowinowych, tęŜni) moŜe być uznana za wytwórcę wykorzystującego produkt leczniczy i korzystać ze
zwolnienia, o którym mowa w art.5 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne? Stowarzyszenie zwróciło uwagę, Ŝe
obecne uregulowania dot. kopalin nazwanych leczniczymi spowodowały powstanie dualizmu prawnego, przez co
kopaliny lecznicze, naszym zdaniem, mylnie zostały objęte regulacjami ustawy Prawo farmaceutyczne. Z jednej
strony obowiązuje Ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001r. (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271), która
dba o zachowanie wszelkich jakościowych i sanitarnych norm w produkcji leków, z drugiej zaś – Prawo
geologiczne i górnicze oraz jeden z jego przepisów wykonawczych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ
innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek
geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. z 2006 r. nr 32, poz. 220 z późn. zm.), klasyfikujące większość
wzbogaconych złóŜ wód podziemnych w Polsce do kopalin leczniczych o nazwie wody lecznicze.
Wody mineralne i inne tworzywa uzdrowiskowe zakwalifikowane do kopalin leczniczych zostały objęte
ochroną górniczą w celu zapobieŜenia rabunkowej gospodarce. W związku z tym wprowadzono obowiązek
uzyskania koncesji na ich wydobywanie. Uzyskały one status kopalin leczniczych wyłącznie na podstawie
cytowanego wyŜej rozporządzenia Rady Ministrów. Nazwanie ich kopalinami leczniczymi słuŜyło wyłącznie
celom określonym w Prawie geologicznym i górniczym. Z wyodrębnieniem złóŜ leczniczych ustawa ta nie wiąŜe
Ŝadnych dalszych skutków prawnych. Nadanie takiej nazwy tylko i wyłącznie na podstawie analizy składu
fizyko-chemicznego nie jest jednoznaczne z faktycznymi właściwości leczniczymi, które powinny być
potwierdzone badaniami klinicznymi i farmakologicznymi. Kopaliny lecznicze w rozumieniu Prawa
geologicznego i górniczego nie są kopalinami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. KaŜda z tych
ustaw stworzyła bowiem definicje wyłącznie tylko na swój uŜytek.
Próba dostosowania się do bardzo restrykcyjnych wymogów Prawa farmaceutycznego wymusi na
spółkach uzdrowiskowych poniesienie ogromnych kosztów. Brak pozytywnego rozwiązania tego problemu do
31.12.2009 r. zaskutkuje koniecznością zamknięcia praktycznie wszystkich ujęć wód leczniczych i mineralnych w
uzdrowiskach, posiadających niejednokrotnie kilkusetletnią tradycję, wycofanie z rynku tych wód w
opakowaniach oraz innych surowców leczniczych. NiezaleŜnie od tego podmioty uzdrowiskowe nie będą mogły
ordynować zabiegów przy uŜyciu surowców leczniczych na rzecz ubezpieczonych oraz innych pacjentów. Taka
sytuacja praktycznie moŜe doprowadzić do zamknięcia działalności w zakresie lecznictwa i medycyny
uzdrowiskowej w jednym z większych krajów Unii Europejskiej.
Ewentualne wdroŜenie standardów farmaceutycznych w produkcji wód w opakowaniach wymaga m.in.:
− prowadzenia obrotu tylko poprzez hurtownie farmaceutyczne, co spowoduje ograniczenie handlu tymi
produktami oraz ograniczy ich dostępność,
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− zatrudnienia osoby wykwalifikowanej, co dla niektórych wytwórni wód jest problemem, gdyŜ dostępność do
osób o odpowiednich kwalifikacjach (minimum dwa lata pracy w wytwórni produktów leczniczych) jest
ograniczona z uwagi na umiejscowienie uzdrowisk z dala od większych aglomeracji,
− dostosowania standardów do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, co związane jest z poniesieniem duŜych
kosztów, które będą w efekcie przerzucone na konsumentów, gdyŜ spowoduje to drastyczny wzrost cen
produktów i świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Mając na uwadze powyŜszą argumentację Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich zwróciło się do Pana
Ministra z uprzejmą prośbą o rozwaŜenie:
 przesunięcia terminu dostosowania się do wymogów ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (Dz.
U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) z 31 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r., ze względu na zawiłość i czasochłonność
procedur oraz konieczność sporządzenia w związku z art. 20 ust. 1 pkt 3 wniosku o dopuszczenie do obrotu
nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych uŜywanych w celach leczniczych dla kaŜdego ujęcia osobno lub,
 wyłączenia kopalin leczniczych (w tym mineralnych wód leczniczych w opakowaniach) z rygorów ustawy
Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001r. (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271),
 moŜliwości zorganizowania spotkania w dogodnym dla MZ terminie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia, Krajowego Konsultanta ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej prof. dr hab. n. med. Ireny
Ponikowskiej, dr farm. Teresy Latour Kierownika Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny
NIZP, przedstawicieli branŜy uzdrowiskowej oraz Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich,
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie, które pozwoli na
merytoryczną dyskusję i znalezienie racjonalnego rozwiązania przedmiotowego problemu.
ODPOWIEDŹ:
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich uzyskało opinię z dnia 31.07.2009 r. prof. Ireny Ponikowskiej
Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz dr Teresy Latour Kierownika
Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny NIZP z dnia 01.07.2009 r. popierające stawisko UUP
w przedmiotowej sprawie.
ODPOWIEDŹ:
W piśmie z dnia 09.07.2009 r. (znak: MZ-OZ-U-530-18242-1/WS/09) Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia MZ pan Piotr Warczyński poinformował, Ŝe pismo wraz z pełną dokumentacją UUP z dnia 9
lipca 2009 r. w/s wprowadzenia do obrotu surowców leczniczych w uzdrowiskach zostało przekazane do
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.
1.8.3. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w dniu 21.08.2009 r. (znak: UUP/210/08/09)
Stowarzyszenie ponownie zwróciło się do Minister Zdrowia z prośbą o zmianę przepisów prawnych znajdujących
zastosowanie w zakresie wprowadzania do obrotu surowców leczniczych. Stowarzyszenie zwróciło jednocześnie
uwagę, Ŝe z uzyskanych przez UUP informacji wynika, iŜ kraje Unii Europejskiej opierając się na regulacjach
prawa wspólnotowego wyłączyły kopaliny lecznicze z obowiązku składania wniosków o dopuszczenie do obrotu,
np. w Niemczech na mocy § 21 ust. 1e ustawy o obrocie lekami (niem. Arzeimittelgesetz) z dnia 12 grudnia 2005
r. (Federalny Dz. U. I s. 3394), ostatnio zmienionej przez art.2 ustawy z dnia 15.07.2009r. I 1801, dopuszczenie
do obrotu nie jest wymagane w przypadku leków, które są wodami leczniczymi, ziemiami leczniczymi lub innymi
peloidami. Obowiązujące w Niemczech rozporządzenie o lekach wydawanych wyłącznie w aptekach oraz
dopuszczonych do sprzedaŜy pozaaptecznej (niem. Verordnung uber apothekenpflichte und freiverkaufliche
Arzneimitteln) oraz zapisy powyŜszej ustawy regulują jednocześnie pozaapteczny obrót lekami w Niemczech.
§44 ust. 2 pkt 1 a) ustawy określa pozostałe leki dopuszczone do sprzedaŜy pozaapteznej, którymi wg ustawy są
naturalne wody lecznicze lub ich sole, równieŜ w postaci tabletek lub pastylek.
1.9. Kontraktacja na 2010 rok przez Narodowy Fundusz Zdrowia
W piśmie z dnia 19 czerwca 2009 roku (znak: UUP/129/06/2009) skierowanym do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z prośbą o przyjęcie uwag UUP, w związku z rozpoczęciem przez centralę Narodowego
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Funduszu Zdrowia prac nad nowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe na 2010 r. Działające w branŜy uzdrowiskowej organizacje: Unia Uzdrowisk Polskich,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, biorące pod uwagę
utrzymujący się do 2008 roku regres w zakresie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, wniosły o:
− utrzymanie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na poziomie 1,4% wydatków załoŜonych w planie
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010 z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z inflacji 2009/2010.
Realizacja tego wniosku przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, będzie dotrzymaniem
warunków porozumienia, zawartego w dniu 1 lutego 2007 roku pomiędzy Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK
NSZZ „Solidarność”, Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia,
− dokonanie zmian w Zarządzeniu Nr 77/2008/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8
października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe, według propozycji jak w zawartej w piśmie oraz odpowiedzi Zastępcy Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia ds. Medycznych z dn. 8.05.2008 r. UUP nadmieniła, Ŝe wymagania dotyczące personelu
medycznego nie były zmieniane od wielu lat i nie uwzględniają deficytowych zjawisk na rynku pracy oraz
związanych z tym kosztów płac oraz zmian w procesie leczenia,
− utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego na rok 2010, w tym
równieŜ na okres trzech lat, o dodatkowe przeanalizowanie pod kątem zasadności i racjonalności kosztów
świadczeniodawców regulacji prawnej wprowadzonej §1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca
2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 40, poz. 330), o
wprowadzenie tzw. prawa do „wynagrodzenia za gotowość do działania”, tj. opłaty za niedojazdy czy spóźnienia
skierowanych pacjentów. Sytuacje takie są niezaleŜne od świadczeniodawców, wpływają jednak istotnie na
funkcjonowanie spółek uzdrowiskowych z uwagi na konieczność zabezpieczenia warunków realizacji, tym
samym poniesienia nakładów finansowych i organizacyjnych. Istnieje pilna potrzeba zmiany zasad dotyczących
kosztów ryzyka pustostanów zgodnie z KC oraz zasad wykorzystania wolnych miejsc. Funkcjonujące obecnie
zasady dotyczące tzw. „giełdy”, skutkują pustostanami za okres całego turnusu oraz determinują sztywne
zakwaterowanie pacjenta, o weryfikację warunków szczegółowych realizacji świadczeń uzdrowiskowej
rehabilitacji dla dorosłych, realizowanej w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium. UUP postulowała o
rozszerzenie wykazu profili leczniczych kwalifikujących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym o schorzenia kardiologiczne.
ODPOWIEDŹ:
W piśmie z dnia 06.07.2009r. (znak: DNWiP4-KF-520-1/09) Pani Joanna Schmid Podsekretarz Stanu MSP
skierowanym do Pana Jacka Paszkiewicza Prezesa NFZ poinformowała, Ŝe z racji sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad uzdrowiskowymi spółkami Skarbu Państwa popiera wnioski zawarte w wystąpieniu UUP z
dnia 19.06.2009 r., o którym mowa w pkt 1.10.
1.10. Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej
Z uwagi na toczący się proces legislacyjny nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich UUP w piśmie z dnia 25.06.2009 r. (znak: UUP/135/06/2009)
potwierdziło swoją gotowość do uczestnictwa w pracach nad tzw. "koszykiem gwarantowanych świadczeń opieki
zdrowotnej" oraz w konsultacjach dot. opracowania standardów medycznych realizowanych w sanatoriach i
szpitalach uzdrowiskowych. UUP wyraziła aprobatę dla funkcjonujących obecnie zasad finansowania lecznictwa
uzdrowiskowego i utrzymania dotychczasowej formy w ramach tworzonego koszyka gwarantowanych świadczeń
zdrowotnych finansowanych przez system ubezpieczeniowo - budŜetowy. Z uwagi na kluczowe znaczenie dla
dalszego funkcjonowania spółek uzdrowiskowych powstających uregulowań określających wykaz świadczeń
gwarantowanych, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, UUP zwróciła się do Pani
Minister z prośbą o utrzymanie dotychczasowej formy finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.
ODPOWIEDŹ:
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W piśmie z dnia 09.07.2009r. (znak: MZ-OZ-U-072-18242-1/WS/09) Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia MZ pan Piotr Warczyński poinformował, Ŝe deklaracja gotowości UUP do uczestnictwa w
pracach nad tzw. „koszykiem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej” przesłana została do Departamentu
Ubezpieczeń Zdrowotnych.
ODPOWIEDŹ:
W piśmie z dnia 16 lipca 2009 r. (znak: DNWiP4-KF-520-1/09, DNWiP4/3112/09) skierowanym przez Ministra
Skarbu Państwa do Minister Zdrowia, Pan Aleksander Grad poinformował, Ŝe z uznaniem przyjął do wiadomości
inicjatywę zgłoszona przez UUP, która w pełni zasługuje na Ŝyczliwe poparcie. Jednocześnie Minister Skarbu
Państwa zwrócił się o utrzymanie funkcjonujących obecnie zasad finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w
ramach tworzonego koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.
2. KONSULTACJE SPOŁECZNE:
2.1. Rozporządzenie MZ w sprawie kryteriów kwalifikacji produktów leczniczych, które mogą być
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji produktów leczniczych, które mogą
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Stowarzyszenie
Unia Uzdrowisk Polskich poparło zmianę dot. dopuszczenia wód leczniczych (zaliczonych wg złącznika 2 do
grupy terapeutycznych produktów leczniczych niesklasyfikowanych) do obrotu w sklepach ogólnodostępnych.
2.1.1. W związku z przekazaniem w dniu 19 lutego b.r. do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w
placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, UUP pismem z dnia 24.02.2009r. (znak:
UUP/34/02/09) pozytywnie zaopiniowało przedmiotowy projekt. UUP w pełni popiera dopuszczenie wody
leczniczej „Wielka Pieniawa” do obrotu w punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych,
ogólnodostępnych i specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Z uwagi na rodzaj produktu, jego walory
odŜywcze i lecznicze dla człowieka wniosek o rozszerzenie dostępności do naturalnej wody leczniczej „Wielka
Pieniawa” jest w pełni uzasadniony, tym bardziej, Ŝe zapotrzebowanie społeczne na tę wodę jest bardzo duŜe.
Stanowisko Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w zakresie rozszerzenia obszaru dystrybucji wody
leczniczej „Wielka Pieniawa”, jak równieŜ jej walorów odŜywczych i leczniczych w pełni podziela i popiera
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny oraz Krajowy Konsultant ds. Balneologii i
Medycyny Fizykalnej Pani prof. Irena Ponikowska.
2.2. Rozporządzenie MZ w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
Pismem z dnia 9.12.2008 r. (znak: UUP/303/12/2008), Unia pozytywnie zaopiniowała projekt zmian do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia15 grudnia 2004r. (Dz.U.04. nr 274,
poz. 2724 ze zm.). Wniosek o urealnienie dopłat do pobytów sanatoryjnych przez zwiększenie częściowej
odpłatności za koszty wyŜywienia i zakwaterowania wnoszonej przez kuracjuszy kierowanych przez OW NFZ na
szpitalne i sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe był wielokrotnie przedmiotem wystąpień Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich.
2.2.1. Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie z dnia 20.07.2009 r. (znak: UUP/171/07/09) zwróciło
się do Pani Ewy Kopacz Minister Zdrowia z prośbą o rozwaŜenie podjęcia działań zmierzających do zmiany lub
uchylenia wprowadzonego na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 40, poz. 330) zapisu §
13 ust. 2a określającego godzinę oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.
Zgodnie z w/w nowelą od 1 stycznia 2010 r. dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym
rozpoczynać się będzie o godz. 10.00., a kończyć o godz. 10.00. dnia następnego. Stowarzyszenie zwróciło
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uwagę, iŜ powyŜsza regulacja sprzeczna jest z obowiązującymi i niezmienionymi przepisami § 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. z 2004,
Nr 274, poz. 2724 z późn. zm.), które określając długość pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych oraz
dzieci, stanowią, iŜ okres pobytu wynosi odpowiednio 21, 27, 28 dni. Wprowadzona przez § 1 pkt. 3
rozporządzenia z dnia 4 marca 2009 r. zasada określająca dzień pobytu powoduje, iŜ leczenie uzdrowiskowe
zostanie w praktyce wydłuŜone do odpowiednio 22, 28 i 29 dni. W zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego
turnus rozpoczynający się np. w dniu 04.01.2010 r. nie zakończy się bowiem jak dotychczasowo w dniu
24.01.2010 r. (21 dni), lecz dopiero w dniu 25.01.2010 r. o godz. 10.00. (22dni). Skoro w oparciu o § 13 ust. 1 i
ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie leczenia uzdrowiskowego zasadą jest, iŜ turnus trwa 21, 27 i 28 dni,
wprowadzenie uŜytego w ust. 2a § 13 sformułowania: „kończy się … dnia następnego”, prowadzi do powstania
dualizmu wykluczających się uregulowań. Z mało precyzyjnego określenia „dnia następnego” przy
wykorzystaniu wykładni językowej, naleŜy wywieść, Ŝe prawodawcy chodziło o dodatkowy, kolejny dzień po
zakończeniu przewidzianego 21-dniowego turnusu. Wprowadzenie ust. 2a § 13 przedmiotowego rozporządzenia
spowoduje, Ŝe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego pomimo faktycznego wykonywania usługi przez 22 dni,
wynagradzane będą przez NFZ wyłącznie za 21 dni. Na poparcie swojego wniosku UUP przedstawiła
merytoryczne argumenty oraz ewentualne, niekorzystne konsekwencje zarówno dla pacjentów jak równieŜ
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w przypadku utrzymania dotychczasowych regulacji w przedmiotowym
zakresie.
2.3. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych.
W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z
2005 r. ze zm.), UUP pismem z dnia 16.12.2009 r. (znak: 305/12/08) przedstawiła propozycje zmian do
przedmiotowego projektu, m.in. doprecyzowanie pojęcia rehabilitacja uzdrowiskowa, które oznacza
zorganizowaną działalność prowadzoną w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym mającą na
celu przywrócenie pacjentowi zdrowia lub moŜliwej do osiągnięcia dla danego stanu chorobowego poprawy
funkcjonalnej w zakresie stanu fizycznego, psychicznego, społecznego oraz zawodowego prowadzoną takŜe przy
pomocy naturalnych surowców leczniczych, UUP zaproponowała jednocześnie udostępnienie rehabilitacji
medycznej dla dzieci. Doprecyzowane zostało pojęcie zakład lecznictwa uzdrowiskowego, którym jest zakład
opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z późn. zm.), działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań
ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu
świadczeń. Wprowadzenie jednolitego nazewnictwa „świadczenia opieki zdrowotnej” zamiast określenia
„świadczenia zdrowotne” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym… wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne, czy powierzchnię uŜytkową przeznaczoną na
zakwaterowanie i wyŜywienie pacjentów naleŜy opodatkować stawką preferencyjną czy teŜ stawką przewidzianą
dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
ODPOWIEDŹ:
Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad, skierował do Minister Zdrowia oraz Ministra Finansów pismo z
dnia 12.01.2009 r. (znak: DNWIP4/-KF-520-1/09, DNWIP4/76/09) popierające zaproponowane przez UUP
zmiany do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych, Minister w szczególności poparł propozycję zastąpienia pojęcia „świadczenie
zdrowotne” pojęciem „świadczenia opieki zdrowotnej” oraz propozycję dodania w przedmiotowej ustawie
kolejnego artykułu dotyczącego zmiany art. 5 ust.1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych, mając na uwadze rozbieŜności interpretacyjne dot. wysokości podatku od nieruchomości dla
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
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ODPOWIEDŹ:
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia Pan Marek Haber w piśmie z dnia 08.07.2009 r. (znak: MZ-OZ-U-07218238-1/WS/09) poinformował, Ŝe przygotowany projekt nowelizacji ustawy uzdrowiskowej przewiduje zmianę
zapisu ustawy, zgodnie z powyŜszym wnioskiem UUP , tj. wprowadzenie jednolitego nazewnictwa „świadczenia
opieki zdrowotnej” zamiast określenia „świadczenia zdrowotne”.
2.3.1. W dniu 13.03.2009 r. pismem (znak: UUP/ 47/03/09) UUP przedstawiła kolejne propozycje zmian do
projektu w/w ustawy, które pozwolą na zakwalifikowanie zakładów przyrodoleczniczych do zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego. UUP przypomniała, Ŝe zakłady przyrodolecznicze są największymi i centralnymi miejscami
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, działających w strukturach świadczeniodawców uzdrowiskowych, w
których prowadzi się kompleksowe leczenie balneologiczne, fizykalne i diagnostyczne. Zgodnie z art. 4 ustawy o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
„lecznictwo uzdrowiskowe prowadzi się w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w
uzdrowiskach”. Zdaniem UUP zakłady przyrodolecznicze, w których skoncentrowana jest działalność lecznicza
winne zostać obok szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych oraz przychodni uzdrowiskowych
zakwalifikowane do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
2.4. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”.
W piśmie z dnia 11.02.2009 r. (znak: UUP/28/02/2009) Stowarzyszenie pozytywnie zaopiniowało przesłany do
konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”.
2.5. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.
Pismem z dnia 11.03.2009 r. (znak: UUP/46/03/2009) skierowanym do Ministerstwa Zdrowia Stowarzyszenie
pozytywnie zaopiniowało przesłany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej.
2.6. Rozporządzenie MZ w sprawie umiejętności z zakresu węŜszych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
W dniu 19.04.2009 r. w piśmie (znak: UUP/87/04/09) UUP skierowała propozycje zmian do projektu z dnia
09.03.2009 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węŜszych dziedzin medycyny
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Stowarzyszenie zaproponowało, aby w załączniku nr 2
określającym umiejętność oraz specjalizacje, które są z nią związane, tzn. lekarz, jakiej specjalizacji będzie mógł
ubiegać się o uprawnienia UUP zaproponowała w umiejętności: epidemiologia szpitalna, medycyna manualna,
rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja w chorobach wewnętrznych, rehabilitacja
wieku rozwojowego, rehabilitacja narządów zmysłu – dodać balneologia. Brak powyŜszych zapisów w projekcie
z dnia 9.03.2009 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia, zdaniem UUP ogranicza dostęp do uzyskania uprawnień
grupy lekarzy, którzy juŜ na etapie specjalizacji zdobywają odpowiednią wiedzę merytoryczną i posiadają duŜe
doświadczenie w dziedzinie rehabilitacji.

2.7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie z dnia 13.05.2009 r. (znak: UUP /103/05/09) skierowanym do
Minister Zdrowia przedstawiło uwagi i propozycje zmian do projektu z dnia 17.04.2009 r. rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki
zdrowotnej. Propozycje zapisów dot. m.in. regulacji związanych z obrotem kartą depozytową, UUP zwróciła
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jednocześnie uwagę, iŜ w przedstawionym projekcie rozporządzenia wymagane jest uszczegółowienie pojęć:
rzeczy wartościowe, trwale zamknięte oraz karta depozytowa, tj. czy jest ona jednocześnie pokwitowaniem?
Zdaniem UUP doprecyzowania wymagają równieŜ kwestie: odpłatności za depozyt, postępowania w przypadku
zagubienia przez pacjenta karty depozytowej, umocowania rodziny do podpisania karty depozytowej,
upowaŜnienia do odbioru rzeczy z depozytu, tj. czy pacjent moŜe upowaŜnić osobę trzecią do odbioru rzeczy z
depozytu?
2.8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie z dnia 10.08.2009 r. (znak: UUP/199/08/09) przedstawiło
uwagi i propozycje zmian do projektu z dnia 04.08.2009 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Propozycje dot. m.in. zmiany tytułu rozporządzenia, który winien
otrzymać brzmienie: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia… w sprawie kierowania na leczenie
uzdrowiskowe i rehabilitację”. Argumentując przedłoŜone wnioski UUP wyraziła m.in. pogląd, Ŝe z uwagi na
znaczenie prowadzonego w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych leczenia uzdrowiskowego w formie
rehabilitacji uzdrowiskowej, zasadnym jest umieszczenie rehabilitacji w tytule przedmiotowego rozporządzenia, a
w konsekwencji we wszelkich uregulowaniach w/w rozporządzenia, np. dot. sposobu wystawienia skierowania na
leczenie uzdrowiskowe. Stowarzyszenie zwróciło jednocześnie uwagę, Ŝe brak jest w przedłoŜonym projekcie
rozporządzenia uregulowania, kto i w jakim trybie określać będzie wysokości oraz zasady odpłatności za
częściowe koszty zakwaterowania i wyŜywienia w sanatorium uzdrowiskowym.
Brak jest równieŜ informacji na temat form leczenia uzdrowiskowego i okresu pobytu na leczeniu
uzdrowiskowym. UUP z uwagi na małą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie balneoklimatologii, medycyny
fizykalnej, rehabilitacji medycznej, zaproponowała rozszerzenie rodzajów specjalności, których lekarze
uprawnieni będą do aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Inna propozycja
UUP wyeliminuje wątpliwości związane z rodzajem leczenia uzdrowiskowego, które wymaga potwierdzania
świadczeniobiorcy terminu jego rozpoczęcia. Doprecyzowany zostanie obowiązek potwierdzenia
świadczeniobiorcy uzgodnionego terminu rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego jedynie w trybie
ambulatoryjnym, a nie kaŜdej formy leczenia uzdrowiskowego. Jednocześnie Stowarzyszenie wnioskowało o
wydłuŜenie do 28-30 dni przed datą rozpoczęcia leczenia terminu, w którym Oddział wojewódzki NFZ doręcza
świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie. Obecna regulacja, z punktu widzenia obiegu korespondencji
pomiędzy oddziałem wojewódzkim NFZ, a świadczeniobiorcą określa zbyt krótki, minimalny termin
potwierdzenia skierowania. W przypadku zwrotu takiego skierowania praktycznie nie ma moŜliwości wydania go
kolejnemu ze świadczeniobiorców. PowyŜsze wpływa niekorzystnie na wykonanie kontraktów generując w
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego koszty niezaleŜne od świadczeniodawców w wyniku niedojazdów i
powstałych pustostanów.
2.9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
W piśmie z dnia 11.08.2009 r.(znak: UUP/ 202 /08/09) skierowanym do Minister Zdrowia UUP przedstawiła
propozycje zmian do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych. UUP
wnioskowała o umieszczenie i wyszczególnienie rehabilitacji w rozporządzeniu ustalającym priorytety
zdrowotne.
2.10. Ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
W piśmie z dnia 05.08.2009 r. (znak: UUP/ 203 /08/09) skierowanym do Minister Zdrowia, Stowarzyszenie UUP
przedstawiło propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne przekazanego do
konsultacji społecznych w dniu 21 lipca 2009 r. UUP zaproponowała dodanie w art. 5 wymieniającym produkty
nie wymagające uzyskania pozwolenia (wg. Prawa farmaceutycznego) - kopaliny lecznicze, mające zastosowanie
dla celów leczniczych; w szczególności wody lecznicze (w tym wody mineralne w opakowaniach) i torfy
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lecznicze. Wykreślenie z art. art. 20 ust. 1 Prawa farmaceutycznego kopaliny leczniczej, wskutek czego nie będą
musiały być składane wnioski o dopuszczenie do obrotu na kopaliny lecznicze.
W przypadku niezaakceptowania w/w zmian – UUP zwróciła się prośbą o spowodowanie przesunięcia terminu
określonego w art. 9 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2007r. poz. 492) z dnia 31 grudnia 2009r. na dzień 31 grudnia 2012 r.
2.11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego.
W piśmie z dnia 19.08.2009 r. (znak: UUP/207/08/2009) skierowanym do Minister Zdrowia UUP przedstawiła
uwagi i propozycje zmian do projektu z dnia 12.08.2009 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. UUP zaproponowała uzupełnienie znaczenia
pojęcia „osobodzień” – który winien być określony jako dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach
stacjonarnych bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych. Argumentując powyŜszą zmianę UUP
przypomniała, Ŝe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego realizują świadczenia w ramach kontraktów z oddziałami
wojewódzkimi NFZ z całego kraju, przyjazdy i wyjazdy pacjentów uwarunkowane są dostępnością środków
transportu. Jednoznaczne określenie godziny rozpoczynającej i kończącej pobyt będzie przyczyną niezadowolenia
pacjentów, zarówno tych, którzy przyjadą przed godziną 10.00. jak równieŜ tych pacjentów, którzy nie będą mieli
moŜliwości wyjazdu do godz. 10.00. Obowiązujące obecnie uregulowania pozwalają pacjentowi na pełne
wykorzystanie wszystkich gwarantowanych świadczeń. Kolejną niewyjaśnioną kwestią jest sprawa rozliczenia
pobytu pacjenta. Proponowana w projekcie rozporządzenia definicja osobodnia obejmuje dwa dni kalendarzowe.
Jak interpretować sytuację, kiedy pacjent ma skierowanie rozpoczynające się 01 stycznia o godz.10.00. a stawi się
na leczenie o godz. 8.00. dnia następnego, czy będzie to potraktowane jako przyjazd planowy tzn. w pierwszym
dniu leczenia czy przyjazd w drugim dniu leczenia?
Według kalendarza jest to juŜ drugi dzień leczenia, a według definicji osobodnia jest to pierwszy dzień leczenia.
Analogiczna sytuacja jest w przypadku wyjazdu. UUP zaproponowała jednocześnie usunięcie z projektu
rozporządzenia załącznika nr 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, powinno określać w
sposób ramowy, jednoznaczny i czytelny zasady realizacji poszczególnych zakresów świadczeń, szczegółowe
warunki realizacji świadczeń winny być dostosowywane do bieŜących potrzeb pacjentów. Tym samym zasadne
jest pozostawienie aktualnie przyjętych rozwiązań w przedmiotowej kwestii. Stowarzyszenie zgłosiło równieŜ
wniosek o dokładne i precyzyjne określenie zasad naliczania częściowej opłaty za koszty wyŜywienia i
zakwaterowania, na wzór aktualnie obowiązujących przepisów. UUP zgłosiła jednocześnie wniosek o wykreślnie
w całości § 8 i usunięcie z projektu rozporządzenia Załączników nr 2, nr 3 i nr 4, które określają wykazy
zabiegów dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w poszczególnych zakresach.
Naszym zdaniem bezzasadnym, wydaje się wprowadzanie załączników nr 2, 3 i 4 do projektu rozporządzenia
określających szczegółowo wykazy zabiegów dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe w poszczególnych zakresach. Procedury wskazane w w/w załącznikach do projektu
rozporządzenia stanowią jedynie część świadczenia gwarantowanego. Projektowane rozporządzenie, zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.08.164.1027 j.t.), winno natomiast określać warunki realizacji świadczeń, nie zaś szczegółowo opisywać
procedury składające się na to świadczenie. UUP zaznaczyła równieŜ, Ŝe w cytowanej powyŜej ustawie
świadczenie i procedura funkcjonują jako dwie róŜne definicje, przy czym świadczenie gwarantowane określane
jest jako świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na
zasadach i w zakresie określonych u ustawie. Procedura medyczna jest to natomiast postępowanie diagnostyczne,
lecznicze: pielęgnacyjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzeczenie przy uwzględnieniu wskazań do jego
przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej, przy zastosowaniu produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.
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3. WYDARZENIA I SPOTKANIA
3.1. Grupa ds. ograniczenia skutków kryzysu w turystyce.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich jest członkiem grupy roboczej przy Departamencie Turystyki w
Ministerstwie Sportu i Turystyki, której zadaniem jest monitorowanie obszarów kształtujących turystykę. W dniu
26.03.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, które prowadziła Dyrektor Departamentu Pani Maria
Napiórkowska. Pierwsze posiedzenie miało charakter zapoznawczo – organizacyjny, wszyscy zaproszeni goście
zaprezentowali wstępną diagnozę kryzysu finansowego w Polsce w odniesieniu do branŜy turystycznej, następnie
podjęto dyskusję w tym zakresie. UUP przedstawiła mocne i słabe strony, szanse i zagroŜenia w polskiej
turystyce uzdrowiskowej oraz spostrzeŜenia dotyczące ograniczania skutków kryzysu w turystyce uzdrowiskowej.
3.2. Szkolenie Radców Prawnych
Członkowie UUP uczestniczyli w szkoleniu Radców Prawnych m.in. zatrudnionych w uzdrowiskowych spółkach
Skarbu Państwa oraz w NZOZ w zakresie interpretacji i stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
NZOZ, które odbyło się 21 i 22 marca 2009 r. w Busku-Zdroju.
3.3. Konferencja „Paradygmaty rozwoju uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa” z udziałem
Ministra Skarbu Państwa
27 marca 2009 roku w Polanicy-Zdroju odbyła się Konferencja
„Paradygmaty rozwoju uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa” z
udziałem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada oraz Arkadiusza
Kosowskiego Dyrektora Departamentu ds. SłuŜb Mundurowych NFZ.
Konferencje otworzył Prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich, który wygłosił referat wprowadzający do tematu konferencji
„Czynniki ograniczające rozwój i skuteczną konkurencję
uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa”. Minister Skarbu Państwa
przedstawił informacje na temat procesu prywatyzacji oraz przyszłości
uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa. Następnie Pan Arkadiusz
Kosowski omówił zasady finansowania lecznictwa uzdrowiskowego po przekształceniach własnościowych spółek
uzdrowiskowych. – Prywatyzacja nie jest przeszkodą w zawieraniu kontraktów z NFZ – zaznaczył A. Kosowski.
W konferencji brały udział takŜe zarządy dolnośląskich spółek uzdrowiskowych: Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich
SA, Uzdrowiska Lądka-Długopole SA, Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o. o. , Uzdrowiska SzczawnoJedlina SA, Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o. o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o. o. i Uzdrowiska Buska-Zdroju SA.
Członkowie Zarządów spółek uzdrowiskowych przedstawili raporty dotyczące zaawansowania danej spółki w
proces prywatyzacji. Podczas konferencji odbyła się konferencja prasowa, podczas której Minister Skarbu
Państwa zaznaczył, Ŝe nie będzie Ŝadnych ustępstw w stosunku do potencjalnych inwestorów ze względu na
kryzys gospodarczy i spółki nie będą sprzedawane za mniejszą cenę, niŜ rzeczywiście są warte. Skarb Państwa
stawia inwestorom twarde warunki: oferta lecznicza spółek nie moŜe się skurczyć, a palny rozwojowe muszą
zostać dokładnie sprecyzowane. Skarb Państwa będzie przekonywał Zarządy spółek wyłączonych obecnie z
procesu prywatyzacji, iŜ warto podjąć wysiłek prywatyzacji – spółki, które pozostaną państwowe nie będą wcale
w łatwiejszej i lepszej sytuacji.
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3. 4. XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich w Muszynie.
Pod hasłem ‘Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki
uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego’ oraz pod
patronatem honorowym Ministra Skarbu Państwa Aleksandra
Grada obradował XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich. Do
Muszyny w dniach 4-6 czerwca 2009 r. zjechało blisko 250
przedstawicieli śrdowisk związnych z branŜą lecznictwa
uzdrowiskowego.
Spotkanie w Muszynie było miejscem dyskusji poświęconych
turystyce uzdrowiskowej, lecznictwu uzdrowiskowemu, kondycji
polskich uzdrowiskowych, a takŜe innowacjom produktowym,
technologicznym. Przygotowane referaty dostarczyły uczestnikom aktualnych informacji, pozwoliły zapoznać z
najnowszymi osiągnięciami medycyny uzdrowiskowej i kierunkami rozwoju uzdrowisk. ZróŜnicowane
tematycznie wystąpienia w najbliŜszym czasie zostaną zebrane i opublikowane w publikacji pokongresowej.
Gośćmi tegorocznego Kongresu byli:
− przedstawiciele administracji rządowej w osobach : Krzysztof
Kosiński Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i
Prywatyzacji IV Ministerstwa Skarbu Państwa, ElŜbieta Wyrwicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Włodzimierz Śliwiński Naczelnik Wydziału ds.
Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia,
− parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i
powiatowych w osobach: Leszek Zegzda Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego,
Jan
Golonka
Starosta
Nowosądecki,
− przedstawiciele głównych zleceniodawców szpitali uzdrowiskowych w osobach : dra Zbigniewa Tetera
Zastępcy Prezesa ds SłuŜb Mundurowych NFZ, Jadwigi Kawwy Dyrektora Departamentu Prewencji i
Rehabilitacji ZUS, ElŜbiety Biłobran Uberman Radcy Prezesa KRUS,
− Prof Irena Ponikowska Krajowy Konsultant w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
− przedstawiciele świata nauki w osobach: prof. dra hab. Andrzeja Rapacza Kierownika Katedry Marketingu i
Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dra hab. inŜ
Tadeusza Słomki Prorektora Akdemii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inŜ. arch. ElŜbiety
Węcławowicz-Bilskiej Dyrektor Instytutu Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej, dra
Tadeusza Burzyńskiego Dziekana Wydziału Turystyki i
Promocji Zdrowia GWSH w Katowicach, dr Diany Dryglas z
GWSH, dra Andrzeja Hadzika z AWF w Katowicach, dr inŜ
Alicji Kicińskiej z AGH w Krakowie,
− Władze Europejskiego Związku Uzdrowisk : dr Janka
Zalesakova pełniąca funkcję Wiceprezesa EZU, dr Reinhard
Petra Dyrektor ds Marketingu i Zarządzania EZU.
Dyskusja panelowa toczyła się w czterech sesjach: Do uzdrowisk
po zdrowie, Uzdrowiska i ich problemy, Do uzdrtowisk po
kondycję – innowacyjne kierunki rozwoju turystyki
uzdrowiskowej, Do uzdrowisk po urodę.
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Wyjątkowym wydarzeniem było wręcznie Statuetki Asklepiosa Pani prof. Irenie Ponikowskiej, przyznawanej za
„wybitne osiągnięcia w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego” (zgodnie z podjętą uchwałą XVII Kongresu
Uzdrowisk Polskich w Kudowie-Zdroju).
Kongresowym obradom towarzyszła wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i SPA. Uczestnicy i goście Kongresu
mogli zapoznać się z wszelkimi nowościami technologicznymi, nowymi produktami pielęgnacyjnymi,
leczniczymi, a takŜe zakosztować miejscowych wód mineralnych i leczniczych.
Organizatorami i Gospodarzami byli: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Izba Gospodarcza
"Uzdrowiska Polskie", Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich przyjął nastepujące wnioski :
1. Kongres Uzdrowisk Polskich pozytywnie ocenia realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia trójstronnego
porozumienia w sprawie zasad finansowania lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestnicy Kongresu oczekują
utrzymania w przyszłości współpracy uzdrowisk i NFZ na obecnych zasadach.
2. Uczestnicy XVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich uwaŜają za niezbędne przyspieszenie prac nad
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie koszyka gwarantowanych świadczeń uzdrowiskowych.
3. NaleŜy podjąć rozmowy z Ministrem Zdrowia i NFZ w celu uściślenia rozpoznań kwalifikujących do
rehabilitacji w warunkach uzdrowisk, celem objęcia wczesną rehabilitacją większej grupy pacjentów po
ostrym stanie choroby.
4. NaleŜy podjąć rozmowy z NFZ i Ministrem Zdrowia w sprawie usprawnienia sposobu kierowania na
rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe (lekarz powinien kierować do lekarza, bez pośrednika).
5. Kongres Uzdrowisk Polskich stwierdza konieczność powołania placówki naukowo-badawczej (np. Instytut
Medycyny Uzdrowiskowej), której zadaniem będzie dokumentowanie skuteczności stosowanych w
uzdrowiskach procedur medycznych.
6. Podjąć rozmowy z NFZ i MZ w sprawie zróŜnicowania lub zrezygnowania ze sztywnego określenia czasu
trwania rehabilitacji w warunkach uzdrowiska i leczenia w szpitalu uzdrowiskowym.
7. Podjąć rozmowy z NFZ w celu uproszczenia zasad i wymogów dot. przygotowywania ofert konkursowych na
świadczenia zdrowotne, w tym obniŜenia wymogów dot. norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w stosunku
do liczby pacjentów przebywających w podmiotach uzdrowiskowych.
8. Wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę przepisów w celu wyłączenia surowców leczniczych
naturalnych z regulacji ustawy prawo farmaceutyczne.
9. Podjąć działania na rzecz opracowania i wdroŜenia Narodowego Programu Pomocy dla Uzdrowisk.
10. Podjąć działania na rzecz jednoznacznego określenia w przepisach prawa przedmiotu podatku od
nieruchomości w zakresie odnoszącym się do lecznictwa uzdrowiskowego.
11. NaleŜy zaktualizować wskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci, wprowadzając nowe jednostki
chorobowe i wykreślając schorzenia nie występujące współcześnie.
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12. Nasilić działania w zakresie promocji polskich uzdrowisk za granicą i podjąć działania w zakresie
przystąpienia do Europejskiego Związku Uzdrowisk.
13. Podjąć działania w zakresie zmiany Rozporządzenia z dnia 4 marca 2009 r. w zakresie określenia doby
hotelowej, lub ustalenia zasad i źródeł finansowania kosztów związanych z wydłuŜeniem pobytu kuracjuszy
w uzdrowiskach.
14. Podjąć działania w zakresie zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym (…) w zakresie uzgodnionym
pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami uzdrowiskowymi.
15. Podjąć działania na rzecz wprowadzenia 3-letnich kontraktów na leczenie uzdrowiskowe, zawieranych z
NFZ oraz kontraktów na rehabilitację zawieranych z ZUS.
16. Podjąć działania zmierzające do organizacji systematycznych spotkań przedstawicieli nauki, medycyny
uzdrowiskowej oraz medycyny kosmetycznej, celem popularyzacji nowych metod leczniczych w warunkach
uzdrowisk.
3.5 Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 31 marca 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia miało miejsce posiedzenie Podzespołu powołanego
przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia. Spotkanie dotyczyło polityki prywatyzacyjnej i realizacji
ustawowego zapisu art.64 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych (…).
Unie Uzdrowisk Polskich reprezentował: Członek Zarządu SUUP, Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój SA
Tadeusz Oryniak oraz Członek Zarządu SUUP, Prezes Zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o. o.
Przemysław Sielicki.
3.6. Posiedzenie Zespołu ds. Uzdrowisk Naczelnej Rady lekarskiej.
W dniu 6 maja 2009 roku w Wieliczce odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Uzdrowisk Naczelnej Rady Lekarskiej.
Posiedzenie dotyczyło wybranych zagadnień projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Spotkanie obejmowało takŜe
debatę w sprawie inicjatywy wprowadzenia do rządowego projektu nowelizacji „ustawy uzdrowiskowej” pojęcia
„uzdrowiska podziemnego” oraz „subterranoterapii”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia, władzy ustawodawczej, władz samorządowych, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP oraz Stowarzyszenia Unia uzdrowisk Polskich. Unię Uzdrowisk Polskich reprezentował Wiceprezes
Stowarzyszenia UUP, Prezes Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój SA, który przedstawił zaproponowane przez
UUP zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
3.7 XXII Kongres Balneologiczny w Połczynie-Zdroju
Tegoroczny Kongres Balneologiczny odbył się w dniach 3 – 6 września w Połczynie-Zdroju. Organizatorami
Kongresu było: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Uzdrowisko Połczyn SA, Katedra i
Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Collegium Medium UMK. Tematyka Kongresu obejmowała:
leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych - dermatologię uzdrowiskową, leczenie uzdrowiskowe chorób
układu oddechowego - pulmonologię i laryngologię uzdrowiskowa, postępy w medycynie fizykalnej, balneologii,
balneochemii, biometeorologii, geologii uzdrowiskowej. Na tegorocznym Kongresie po raz pierwszy
przewidziano sesję dla menadŜerów kierujących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, jako tych, którzy we
współpracy z kadrą medyczną kształtują jakość usług uzdrowiskowych. W programie Kongresu przewidziano
takŜe dwie sesje międzynarodowe, dwie sesje posterowe, sesję dydaktyczną i kilka sesji doniesień ustnych. Do
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udziału w Kongresie zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu Państwa,
Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Znakomite grono wykładowców z kraju i z
zagranicy przedstawiło aktualne problemy oraz wyniki własnych badań w zakresie balneologii i medycyny
fizykalnej i z pokrewnych dziedzin klinicznych. Referaty wygłosili wybitni naukowcy z Turcji, Izraela, Włoch,
Japonii, Francji, Niemiec, Rosji, USA, Słowacji Białorusi, Ukrainy i Litwy i innych krajów. Gośćmi Kongresu
byli najwybitniejsi naukowcy z dziedziny balneologii na świecie, w tym Prezydent najwaŜniejszej organizacji
międzynarodowej w balneologii i medycynie fizykalnej - ISMH.

3.8. Konferencja uzgodnieniowa dotycząca nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Konferencja uzgodnieniowa odbyła się w dniu 7 maja 2009 roku z Ministerstwie Zdrowia. Prezes Stowarzyszenia
UUP, pismem z dnia 6.05.2009 roku poinformował Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, iŜ
Stowarzyszenie UUP podtrzymuje propozycje zmian do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
oczarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zgłoszone w pismach z grudnia 2008 roku
(znak: 305/12/08) oraz z 13 marca 2009 roku (znak: 47/03/09).
3.9. Zebranie Sekcji Krajowej uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”
W dniach 15–16 maja 2009 roku, w Horyńcu odbyło się zebranie Sekcji Uzdrowisk z oraz prezesów zarządów
spółek uzdrowiskowych, wobec których rozpoczął się proces prywatyzacji. Program spotkania obejmował:
informację na temat aktualnego stanu procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych, ocenę realizacji postulatów
NSZZ „Solidarność” w sprawach dot. przyszłości spółek uzdrowiskowych oraz debatę na temat sytuacji
poszczególnych spółek uzdrowiskowych. Unia Uzdrowisk Polskich zeprezentowana była na spotkaniu przez Pana
Tadeusza Oryniaka Wiceprezesa Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, Prezes Zarządu Uzdrowiska BuskoZdrój SA.
3.10. II Interdyscyplinarne Sympozjum Rehabilitacji Kardiologicznej w Polanicy-Zdroju
W dniach 26-27.06.2009 roku odbyło się w Polanicy-Zdroju II Interdyscyplinarne Sympozjum Rehabilitacji
Kardiologicznej. W tym roku Zjazd kardiologów zbiegł się z jubileuszem 100-lecia działalności Uzdrowiskowego
Szpitala Kardiologicznego „Zdrowie”. Tematem przewodnim Sympozjum była rehabilitacja kardiologiczna w
chorobach cywilizacyjnych - od diagnostyki do profilaktyki. Organizatorami Sympozjum byli: Zespół Uzdrowisk
Kłodzkich S.A., Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz, Przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego – dr n. med. Joanna Szykowska–Styczyrz. Obradom kardiologów towarzyszyła wystawa z
okazji 100-lecia działalności Szpitala Uzdrowiskowego „Zdrowie”.
3.11. II Międzynarodowa Konferencja „Radonoterapia w lecznictwie uzdrowiskowym”
JuŜ po raz II Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa było gospodarzem i organizatorem Międzynarodowej
Konferencji „Radonoterapia w lecznictwie uzdrowiskowym” w dniach 30-31.05.2009 r. Na konferencję
ściągnęły do Świeradowa-Zdroju największe autorytety polskiego lecznictwa uzdrowiskowego: prof. dr hab. G.
Staburzyński, prof. dr hab. A. Straburzyńska-Lupa, prof. dr n. med. I. Samosiuk, dr M. Czuchrajew, dr G.Just,
prof. dr hab. n. med. W. Split, prof. zw. dr hab. n. med. Z. Zdrojewicz, prof. W. Kochański, prof. dr hab. n. med.
M. Gryboś, dr n. med. J. Bierowiec, dr n. med. M. Krześniak, lek. med. J. Schmidt, dr J. Kwiatkowski, dr Z.
Wysocki, dr hab. T. Przylibski. W oparciu o liczne badania (prowadzone od szeregu lat równieŜ przez
pracowników wielu polskich uczelni) nad wpływem radonu na organizm ludzki, prezentowano korzyści
wynikające z leczenia promieniowaniem jonizującym. Na świecie jest tylko 20 ośrodków, w których leczy się
radonem na duŜą skalę. Tylko dwa z nich znajdują się w Polsce – to uzdrowiska w Świeradowie i Lądku-Zdroju.
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Prelegenci wygłosili unikalne na europejską skalę wykłady o oddziaływaniu radonu na organizmy Ŝywe.
OŜywiona dyskusja pozwoliła na wymianę informacji i doświadczeń naukowych.
3.12. Wizyta delegacji towarzyszącej Ministrowi Skarbu Państwa w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i
Katarze.
W dniach 2 – 5 listopada 2008 roku Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad przebywał z wizytą w Kuwejcie,
Arabii Saudyjskiej i Katarze. Członkiem oficjalnej delegacji towarzyszącej Ministrowi Skarbu Państwa był Pan
Bolesław Kazalski Prezes Zarządu Uzdrowiska Iwonicz SA.
3.13. I Konferencja „Uzdrowiska jako miejsce rehabilitacji przedrentowej ZUS”.
Konferencja odbyła się w dniach 25 – 26 czerwca 2009 roku pod patronatem honorowym Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Gospodarzem i organizatorem konferencji było Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustaroń” SA. Tematem wiodącym Konferencji była terapia chorych ze schorzeniami psychosomatycznymi,
uczestnicy mogli takŜe wymienić doświadczenia z zakresu pozostałych profilów: kardiologii, układu
oddechowego i narządu ruchu.
3.14. Posiedzenie trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 3 lipca 2009 roku.

Tematem obrad Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w gmachu Ministerstwa Zdrowia było
m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej jednostek słuŜby zdrowia oraz
omówienie aktualnej sytuacji w lecznictwie uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem procesu
przekształceń własnościowych spółek uzdrowiskowych. Na posiedzenie zaproszony został Jerzy
Szymańczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia UUP. Stowarzyszenie reprezentował Pan Przemysław
Sielicki Członek Zarządu SUUP, Prezes Zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o. o.
4. POLSKIE WODY UZDROWISKOWE
W okresie od listopada 2008 roku do września br. działalność „grupy rozlewniczej”
skupiała się na promowaniu stworzonej marki „Polskie Wody Uzdrowiskowe”.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Spotkanie w Wysowej (7-8.10.2008)
W dniach 7-8 listopada 2008 r. odbyło się w Wysowej dwudniowe spotkanie
„grupy rozlewniczej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących Spółek
Uzdrowiskowych:
Uzdrowiska Busko-Zdrój
Uzdrowiska Ciechocinek
Uzdrowiska Rymanów-Zdrój
Uzdrowiska Wieniec
Uzdrowiska Wysowa-Zdrój
Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich.

Bardzo waŜnym omawianym punktem były sprawy finansowe. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej
bieŜącego salda, planowanych wpływów i rozchodów, deklaracji wpłat i kwestii wywiązywania się z nich, grupa
przyjęła propozycję nowych składek. Ustalono, Ŝe kaŜdy podmiot będzie wpłacał zadeklarowaną składkę w
zaleŜności od wielkości firmy oraz przychodów związanych ze sprzedaŜą wody. W kwestiach finansowych
ciekawą propozycję zgłosił Prezes Zarządu „Uzdrowiska Wysowa” S.A., a mianowicie sprawę pozyskania
unijnych środków finansowych w ramach zawiązania zrzeszenia producentów w formie klastra.
W kolejnym punkcie spotkania omówione zostało zagadnienie, dotyczące wspólnych zakupów przetargów.
DuŜym problemem w rozwiązaniu tego zagadnienia jest stosowanie przez nasze spółki zakupów poprzez
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przetargi publiczne. Ze względu jednak na to, Ŝe wspólne zakupy spowodowałyby znaczne zwiększenie naszej
siły zakupowej, przez to obniŜenie cen na zakupywane przez nas materiały do produkcji, postanowiliśmy szukać
wspólnych rozwiązań tego zagadnienia.
Kolejnym tematem rozmów były sprawy związane z organizacją pracy grupy, w tym podział zadań i
obowiązków pomiędzy poszczególne podmioty. Ustalono, Ŝe:
 reklamę, promocję i marketing nadzorować będą: „Uzdrowisko Krynica-śegiestów” S.A. oraz
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
 nadzór nad finansami będzie sprawowało „Uzdrowisko Wysowa Zdrój” S.A.
 za organizację dystrybucji odpowiada „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
 tematem wspólnych zakupów zajmie się „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Następnie dyskutowano na tematy reklamy oraz promocji z wykorzystaniem marki Polskie Wody
Uzdrowiskowe i ustalono wstępnie, Ŝe:
a) marka PWU będzie promowana i pokazywana na etykietach wód mineralnych ze wszystkich uzdrowisk,
biorących udział w tym projekcie,
b) marka PWU będzie reklamowana w czasopismach, magazynach, radiu itp.
W ostatnim punkcie spotkania przedstawiciel Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. przedstawił wstępny projekt
przeprowadzania dystrybucji oraz wspólnej sprzedaŜy w sieciach.
Niestety nie odbyło się zaplanowane spotkanie z przedstawicielem firmy „Art-Craft” z Krakowa, która
przygotowała i prowadziła akcję marketingową projektu PWU, przedstawiciel firmy nie dojechał na spotkanie.
Pomimo nieobecności przedstawiciela zebrano uwagi, na temat dotychczasowej współpracy i ustalono dalsze
oczekiwania odnośnie prowadzonych działań.
Dalsze działania promocyjne
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. podjął się trudnych działań reklamowo-promocyjnych. Przedstawione
zostały m.in. propozycje, które mają polegać przede wszystkim na zadbaniu o promocję, w kaŜdym z uzdrowisk
biorących udział w projekcie. Mając na uwadze ogromne szanse zaistnienia w świadomości naszych kuracjuszy a
w konsekwencji klientów, ZUK S.A. zaproponował:
1. Zakupienie roll-upów z wizerunkiem PWU dla wszystkich Uzdrowisk.
2. Zakupienie gablot szklanych do prezentacji wód dla wszystkich Uzdrowisk.
3. Zaprojektowanie i wydrukowanie odpowiednich ilości, tzw. mini gazety (ulotka w formie gazety), w
której prezentować się będą wszystkie wody naleŜące do projektu PWU. Prezentacja wód, opis oraz
informacje ogólne dot. wód mineralnych w tzw. mini gazecie, będą skutecznym nośnikiem komunikacji.
Propozycje dotyczyły równieŜ tego, aby w kaŜdym uzdrowisku, w miejscu ,,centralnym” typu recepcja
moŜliwe było ustawienie roll-upu, gabloty z wszystkimi wodami PWU, oraz gazet na temat PWU jako pierwszy i
bardzo waŜny element promocji, dzięki któremu PWU mają szansę zaistnieć w świadomości klientów. Częsta i
systematyczna rotacja kuracjuszy (co 21 dni) we wszystkich uzdrowiskach pozwala na pozyskanie sporej grupy
kuracjuszy-klientów, a w konsekwencji na wizerunkowe wsparcie dla PWU.
Kolejnym etapem było umieszczenie logo PWU na etykietach wód mineralnych. Zdając sobie sprawę z faktu,
iŜ w poszczególnych rozlewniach istnieją zapasy etykiet oraz zobowiązania dot. wykorzystania matryc, proces
wymiany na etykiety z logo PWU będzie stopniowy, nie przynoszący firmom strat. Pierwszą spółką, która
wprowadziła logo na swoje etykiety było Uzdrowisko Rymanów SA.
Na przełomie roku przedstawiciel Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. rozpoczęła pracę nad gazetką, w której
będą reklamowane nasze wody bezpośrednio w uzdrowiskach.
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Spotkanie w Rymanowie (27.04.2009)
W dniu 27 kwietnia 2009 roku odbyło się w Rymanowie spotkanie, na którym:
1. Zadecydowano o zwróceniu się do spółek o szybkie uregulowanie składek za rok 2008 i rok bieŜący.
2. Wybrano domeny internetowe na potrzeby naszego projektu.
3. Przydzielono uczestnikom PWU „do opieki” marketingowo-handlowej poszczególne spółki zrzeszone w
Stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk Polskich.
4. Postanowiono wziąć udział w następujących wystawach i imprezach:
a. VII Międzynarodowe Targi Geologia 2009 „Geo-Eko-Tech” w Warszawie w dniach 14-15 maja
2009 r. – odpowiedzialne „Uzdrowisko Wysowa” S.A.
b. XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich w Muszynie w dniach 5-6 czerwca 2009 r. - odpowiedzialne
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
c. „Polagra-Food” w Poznaniu w dniach 14-17 września 2009 r. - odpowiedzialne „Uzdrowisko
Busko-Zdrój” S.A.
5. Postanowiono, Ŝe w przyszłości kaŜda Spółka moŜe rozliczać składki poprzez zakupy na rzecz PWU
usług i materiałów.
6. Podjęto decyzję o zorganizowaniu imprezy dla dziennikarzy (podobnie jak w Krynicy).
7. Zdecydowano o zatrudnieniu do pomocy przy projekcie „PWU” osoby na umowę-zlecenie. Osoba
miałaby koordynować działania reklamowo-promocyjne i rozliczać je. W szczególności zadaniem tej
osoby byłoby „oŜywienie” naszej strony internetowej.
Spotkanie w Busku -Zdroju (18.06.2009)
Natomiast w dniu 18 czerwca br. odbyło się spotkanie w Busku-Zdroju, na którym ustalano szczegóły
techniczne naszych przedsięwzięć promocyjnych, szczególnie dotyczące roll-upów, gazetki i udziału w Targach
Polagra-Food w Poznaniu.
Działania zrealizowane w ramach promocji
Pod koniec sierpnia zostały wykonane roll-upy oraz wydrukowana i rozesłana do spółek gazetka
reklamowa, która od tej pory jest rozdawana wśród naszych kuracjuszy i nie tylko. Wcześniej na Kongres
Uzdrowisk Polskich w Muszynie zostały wykonane długopisy reklamowe. Natomiast na targi Polagra-Food
została wykonana ścianka wystawiennicza oraz reklamówki z logo PWU.
Pozostałe działania zrealizowane przez grupę
W działalności naszej grupy zaszły równieŜ zmiany w działaniach formalno-prawnych. W związku z tym, Ŝe
firma „Art.-Craft” nie wywiązała się z działań PR zaistniała potrzeba zmiany umowy. W formie aneksu z umowy
wykreślono paragraf o „Przygotowaniu cyklicznych materiałów PR” i zmniejszono jej wartość o odpowiednia
kwotę, która była zapisana w umowie.
Nastąpiły równieŜ zmiany w regulaminie „Polskich Wód Uzdrowiskowych”. Niestety jedna z nich dotyczyła
wykreślenia z projektu Uzdrowiska Horyniec i Uzdrowiska Lądek-Długopole, które nie zdecydowały się dalej
uczestniczyć w przedsięwzięciu. Bardzo Ŝałujemy tej decyzji i mamy nadzieję, Ŝe będziemy mieli jeszcze okazję
współpracować w ramach naszego projektu z tymi spółkami.
Targi
• w dniach 14-15 maja br. wzięliśmy udział w Targach Geologia w Warszawie,
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•

w dniach 4-6 czerwiec br. wystawiliśmy stoisko na Kongresie Uzdrowisk Polskich w Muszynie,

•

natomiast w dniach 14-17 września będziemy uczestniczyć w największych w Polsce targach
spoŜywczych Polagra-Food w Poznaniu.

W prasie
• w dniu 1 października 2008 r. w „Rewii” artykuł o zaletach wody z butelki szklanej ze zdjęciami naszych
butelek,
•

42 nr „Rewii” z 15 października przedstawił walory naszych wykorzystywanych w krenoterapii w
artykule .„Wody lecznicze. Kiedy są skuteczne?"

•

w dniu 10 czerwca br. w „Rewii” ukazał się artykuł poświęcony bieganiu, obok którego zaprezentowano
butelki „Kryniczanki” i wód z Rymanowa-Zdroju,

•

„Z gazem czy bez?” – „Rewia” z 15 lipca br. i znowu nasze wody,

•

17 sierpnia br. ukazała się reklama PWU w „Zdrowym Stylu” - dodatku do „Dziennika”,

•

9 września artykuł o jodzie w „Rewii” i butelka „Wysowianki”.

5. MARKETING, WYDARZENIA, PUBLIKACJE

5.1. „Najpiękniejsze polskie uzdrowiska”
Unia Uzdrowisk Polskich objęła patronatem wydawnictwo pt. „Najpiękniejsze Polskie Uzdrowiska”, które
wydane zostanie nakładem wydawnictwa Press-Forum. Publikacja prezentować będzie walory uzdrowiskowe i
turystyczne Polski w językach polskim i angielskim. KsiąŜka stanowi kompendium wiedzy, wydane w
przystępnej formie graficznej. Starannie dobrane współczesne i archiwalne fotografie, wraz z ciekawostkami
historycznymi, uzupełniają informacje o profilach leczniczych poszczególnych uzdrowisk, atrakcjach
turystycznych, propozycjach spędzania wolnego czasu. Informacje poparte materiałem zdjęciowym mają zachęcić
turystów i kuracjuszy do odwiedzenia wybranego kurortu.
5.2. „Źródło. Leksykon rozlewni wód w opakowaniach”
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł rozlewniczy” oraz Wydawnictwo „Press-Forum” wydało w tym roku
pierwszą w Polsce publikację poświęconą butelkowanym wodom mineralnym. Część pierwsza leksykonu zawiera
dane o wodach podziemnych nadających się do rozlewnictwa, przedstawia historię krajowego rozlewnictwa wód
oraz zestawienie najwaŜniejszych aktów prawnych oraz wykaz podstawowej literatury. Część druga zawiera
opisy poszczególnych rozlewni. Leksykon dystrybuowany jest w wielu placówkach naukowych i centralnych
jednostkach administracyjnych, instytucjach zagranicznych a takŜe w duŜych sieciach handlowych.
5.3. „Sanatorium Roku 2008”
UŜytkownicy ogólnopolskiego portalu internetowego Sanatoria.org, podczas II edycji plebiscytu wybrali
Sanatorium Roku 2008. Tytuł wraz z certyfikatem otrzymał „Jan Kazimierz” – czołowy obiekt Zespołu
Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Dusznikach-Zdroju. UŜytkownicy portalu głosowali za pośrednictwem sms przez
dwa miesiące. Konkurencja była duŜa – w plebiscycie brało udział blisko 400 ośrodków z całej Polski, m.in. z
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Ciechocinka, Krynicy-Zdroju, Kołobrzegu czy Świnoujścia. Patronat na plebiscytem objęła Unia Uzdrowisk
Polskich.

6. WSPÓŁRACA Z POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ

6.1 Wybór Prezesa Stowarzyszenia UUP Jerzego Szymańczyka na Członka Rady POT
W dniu 25 lutego 2009 roku Prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich został powołany na Członka Rady
Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskie uzdrowiska zyskały więc reprezentanta w strukturach Polskiej
Organizacji Turystycznej. Rada POT przyjmuje przedstawione przez Prezesa POT roczne plany finansowe oraz
przedstawia je właściwemu ministrowi, przyjmuje roczne i wieloletnie programy działania POT, zatwierdza
roczne sprawozdania z działalności POT, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe POT, opiniuje kandydatów
na stanowisko Prezesa i wiceprezesów POT, określa zasady wynagradzania pracowników POT i wymagań
kwalifikacyjnych wobec tych pracowników. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do
przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji
Turystycznej.
W dniu 1.04.2009 roku Unia Uzdrowisk Polskich zwróciła się do Zarządów spółek uzdrowiskowych z prośbą o
nadsyłanie uwag, sugestii i wniosków w zakresie współpracy pomiędzy SUUP a POT, a takŜe w zakresie
określenia płaszczyzn i form współpracy w zakresie racjonalnego wykorzystania środków z budŜetu POT na
rozwój i promocję produktów spółek uzdrowiskowych oraz marki „uzdrowiska polskie” w kraju i za granicą.
6.2. Marketingowa strategia polski w sektorze Turystyki na lata 2008 - 2015
Rada Polskiej Organizacji Turystycznej przyjęła dokument pomyślany jako podstawowy instrument działania
Polskiej Organizacji Turystycznej i branŜy turystycznej, który ma być pomocny w zakresie prowadzenia spójnej i
długofalowej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki do roku 2015 – Marketingową strategię Polski w
sektorze turystyki na lata 2008 – 2015. Podstawowym celem opracowania Strategii jest wskazanie
najwaŜniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w dziedzinie promocji polskiej
turystyki. Efektem działań ma być wyraźna poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju
atrakcyjnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. Strategia
pomyślana jest jako dokument Ŝywy, okresowo aktualizowana w odpowiedzi na zachodzące zjawiska i
zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze.
Dokument moŜe być pomocny przy podejmowaniu wielu znaczących decyzji merytorycznych i finansowych w
róŜnych szczeblach zarządzania turystyką. Tekst dokumentu zamieszczony jest na stronie internetowej;
www.pot.gov.pl.
6.3. „Zarabiaj na turystyce”
Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach
kompleksowej kampanii pt. „Zarabiaj na turystyce” uruchomiła w dniu 11.09.2008 roku
stronę pod tym samym tytułem. Prowadzenie strony ma na celu rozpropagowanie wiedzy o
polskiej turystyce i wymiernych dochodach tej dziedziny gospodarki w środowisku branŜy
turystycznej, oraz w resortach, samorządzie terytorialnym, instytucjach związanych z turystyką, w środowisku
nauki i kultury oraz wśród przyszłej kadry związanej z pracą w sektorze turystyki. Na stronie zamieszczane są
newsy merytoryczne z obszaru turystyki, które stanowią skarbnicę wiedzy dla zawodowców, praktyków,
naukowców i osób poznających zagadnienia polskiej turystyki. W ramach współpracy na stronie frontowej SUUP
www.suup.pl zamieszczony został logotyp „Zarabiaj na turystyce” wraz z podlinkowaniem do adresu
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www.zarabiajnaturystyce.pl. jednocześnie na w/w stronie, w zakładce „przydatne adresy-ciekawe linki” został
umieszczony link do strony SUUP wraz z informacją o Stowarzyszeniu.

7. POSIEDZENIA ZARZĄDU i
UZDROWISK POLSKICH

WALNEGO

ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA

UNIA

7.1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UUP w Świeradowie-Zdroju 25
listopada 2008 r.
1) Prezes Zarządu UUP Pan Jerzy Szymańczyk przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności UUP za
rok 2007 z częściowym uwzględnieniem roku 2008. Reasumując kwestie zawarte w sprawozdaniu Prezes
Zarządu podkreślił, Ŝe wiele wystąpień i działań UUP przyniosło zamierzony skutek m.in. realizacja
zapisów Porozumienia z dnia 1 lutego 2007 roku zawartego pomiędzy Sekretariatem Ochrony Zdrowia
KK NSZZ „Solidarność”, Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem
Zdrowia.
2) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich przyjęło:
 sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2007.
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich za okres 01.01- 31.12. 2007 r.
 tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.
3) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich udzieliło absolutorium
Zarządowi za rok 2007.
4) Przyjęto kandydaturę Pana Bolesława Kazalskiego na członka Komisji ds. produkcji, sprzedaŜy i
promocji wód mineralnych oraz innych surowców naturalnych, przyjęto kandydaturę Alicji IŜyckiej
Prezes Zarządu Uzdrowisko Wieniec S.A.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Jałako poinformował o uzupełnieniu składu Komisji
Rewizyjnej, tj,. na podstawie par. 22 Statutu UUP dokonano kooptacji członka Komisji Rewizyjnej
osobie Pani Aleksandry NiŜankowskiej Prezes Zarządu Uzdrowiska Kraków- Swoszowice Sp. z.o.o .
6) W punkcie sprawy róŜne poruszono m.in. kwestie:
 wysokości podatku od nieruchomości dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Prezes UUP Pan Jerzy Szymańczyk, zaproponował w razie konieczności utworzenie w ramach UUP komisji,
która zdefiniuje pojęcie świadczenia zdrowotnego i zainteresuje Ministerstwo Zdrowia faktem traktowania zozów w sposób uprzywilejowany w stosunku do nzoz-ów prowadzonych w strukturach spółek uzdrowiskowych.
Komisja będzie składała się równieŜ z prawników, którzy będą monitorować zmiany w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych, tak aby w przyszłości nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych.
 stawki za świadczenia ZUS,
 prac nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych, poprosił o dokonanie analizy projektu zmian i przedłoŜenia uwag oraz konkretnych
propozycji zapisów w nowelizacji w/w ustawy.
 rehabilitacji leczniczej (szpitalnej). Prezes Zarządu UUP Pan Jerzy Szymańczyk złoŜył podziękowania Pani
ElŜbiecie Trybuch, Katarzynie Wencel, Grzegorzowi Ferdynusowi i pozostałym członkom komisji, która
opracowała projekt rehabilitacji w warunkach szpitala uzdrowiskowego.
 Prezes Zarządu Uzdrowiska Iwonicz S.A. przedstawił sprawozdanie z pobytu delegacji towarzyszącej
Ministrowi Skarbu Państwa Panu Aleksandrowi Gradowi w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i Katarze w dniach 2-5
listopada 2008 r.
7) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich przyjęło protokół z
posiedzenia Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich z dnia 25 listopada 2008 r.

27

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

KWARTALNIK INFORMACYJNY NR 9 i 10
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH

7.2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Polanicy-Zdroju 18.12.2008 r.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu UUP wraz z Radcami Prawnymi spółek
uzdrowiskowych, posiedzenie dotyczyło głównie problemu interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
obciąŜaniem spółek uzdrowiskowych podatkiem od nieruchomości w pełnej wysokości i roszczeniami zapłaty za
5 lat wstecz odsetek z tytułu niezapłaconego podatku. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-śegiestów,
poinformował, jaki jest stan bieŜący sprawy roszczeń burmistrza Krynicy–Zdroju w stosunku do uzdrowiska
Krynica-śegiestów SA. Jarosław Suwała przypomniał, Ŝe w Kołobrzegu (wyrok dot. Sanatorium SAN)
uzdrowisko, w stosunku, do którego wydano niekorzystny wyrok tylko w 10 % prowadziło działalność leczniczą,
pozostała działalność była typowo komercyjna. W kolejnych przypadkach nie przeprowadzono indywidualnego
postępowania dowodowego, dokonano jedynie „powtórzenia” argumentacji i orzeczenia ze sprawy w
Kołobrzegu.
Zarząd Uzdrowiska Krynica-śegiestów SA stoi na stanowisku, Ŝe organ kontrolujący nie moŜe
dokonywać klasyfikacji, jakie powierzchnie są zajęte na prowadzenie działalności medycznej, gdyŜ nie posiada
odpowiedniego przygotowania merytorycznego i znajomości specyfiki uzdrowiskowej działalności leczniczej, są
to najczęściej kierownicy referatów podatkowych. Najwłaściwszym zdaje się być powołanie biegłego z urzędu
wojewódzkiego, w obecnym stanie prawnym nie ma wytycznych, co do wymogów, jakie powinien spełniać tego
typu biegły.
Druga część posiedzenia Zarządu poświęcona była zmianie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr
167, poz. 1399 z 2005 r. ze zm.).
7.3. Posiedzenie Zarządu w Świeradowie-Zdroju w dniu 10.03.2009 roku
Zarząd Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich poruszył sprawę podatku od nieruchomości. Ustalono, iŜ w
obecnej rzeczywistości prawnej najistotniejszym wydaje się pozostawać problem zmiany orzecznictwa sądowego.
UUP zgadza się z dotychczasowymi wyrokami sądu, Ŝe podmioty, np. w Kołobrzegu winne zostać obciąŜone
podatkiem w pełnej wysokości, gdyŜ prowadziły często działalność typowo komercyjną, jednakŜe interpretacja ta
nie powinna być rozszerzona na uzdrowiskowe spółki Skarbu Państwa prowadzące zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego w formie szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych. W związku z prowadzonymi pracami nad
koszykiem gwarantowanych świadczeń medycznych, członkowie UUP za priorytetowe uznali działania na rzecz
utrzymania lecznictwa uzdrowiskowego w koszyku, niezbędne jest ciągłe śledzenie zmian legislacyjnych i
występowanie do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o dalsze finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w
ramach koszyka. Zarząd UUP poruszył równieŜ problem borowiny pozabiegowej oraz kwestię udziału Unii
Uzdrowisk Polskich w Kongresie Uzdrowisk Polskich w Muszynie.

7.4. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Muszynie 04.06.2009 r.
1) Prezes UUP poinformował, Ŝe podczas spotkania z Prezesem SGU RP Janem Golbą w ŚwieradowieZdroju br. ustalono, Ŝe w trakcie Kongresu Uzdrowisk Polskich w Muszynie zorganizowane zostanie
spotkanie 5 przedstawicieli gmin uzdrowiskowych z 5 przedstawicielami spółek uzdrowiskowych,
którego tematem będzie problem podatku od nieruchomości dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
Prezes J. Szymańczyk zauwaŜył, iŜ niektórzy z burmistrzów, prezydentów miejscowości
uzdrowiskowych wykazują chęć współpracy w celu rozwiązania w/w problemu. Janusz Cisek – Członek
Zarządu UUP wraz z Członkiem Zarządu Uzdrowiska Krynica- śegiestów S.A. Panem Tomaszem Susem
przedstawili obecną sytuację Uzdrowiska Krynica- śegiestów S.A. Prezes UUP zwrócił uwagę, iŜ naleŜy
w spotkaniu z SGU RP zwrócić uwagę, iŜ UUP nie podwaŜa dotychczasowych wyroków sadowych
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2)

3)

4)

5)

wydanych w stosunku do podmiotów, które pod szyldem NZOZ prowadzą ośrodki SPA i są jednocześnie
zwolnione z opłat podatku w pełnej wysokości. Wytypowani zostali przedstawiciele Stowarzyszenia UUP
do rozmów z SGU RP w/s podatku od nieruchomości: - Jerzy Szymańczyk, Tadeusz Oryniak, Jan
Koman, Roman Jałako, Mateusz Korkuć, Jerzy Więcek, Tomasz Sus.
Prezes UUP zapoznał zebranych z treścią pisma Ministerstwa Zdrowia w/s wprowadzenia surowców
leczniczych do obrotu, poinformował jednocześnie, iŜ UUP wystąpi do Ministerstwa Zdrowia z
wnioskiem o przedłuŜenie terminu dostosowania obrotu produktami leczniczymi do przepisów ustawy z
dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne i o zmianie niektórych ustaw, lub
wyłączenie z regulacji Prawa farmaceutycznego kopalin leczniczych i tworzyw uzdrowiskowych. W
ramach UUP powołany został Zespół zadaniowy w składzie:
− dr Katarzyna Wencel
− dr Janusz Ruciński
− mec. Irena Brzozowska
− Stefan Smulski
− Bolesław Kazalski
− Przemysław Sielicki,
którego zadaniem będzie analiza obecnego stanu prawnego - ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych
oraz przygotowanie projektów wystąpień UUP do Minister Zdrowia w przedmiotowej sprawie.
Prezes Zarządu UUP przedstawił w skrócie korespondencję Stowarzyszenia z Ministerstwem
Środowiska, Departamentem Instrumentów Ochrony Środowiska w sprawie odpadów borowinowych. Z
odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Środowiska wynika, iŜ spółki uzdrowiskowe zobowiązane są
do utylizacji odpadów borowinowych, co czyni zabiegi z uŜyciem borowiny bardzo kosztownymi. Z
uwagi na znaczenie przedmiotowego problemu, w ramach UUP powołany został Zespół w składzie:
− pracownik UZG uzdrowiska „Ustroń S.A.”
− Piotr Mazurek – Kierownik UZG Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
− Krzysztof Kalitka- Kierownik UZG Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
− Janusz Cisek- Kierownik UZG Uzdrowisko Krynica- śegiestów S.A.
− pracownik UZG Uzdrowiska Połczyn S.A.,
który dokona analizy dotychczasowej korespondencji i przedstawi propozycje działań i wystąpień UUP w
przedmiotowej sprawie.
Prezes Zarządu UUP przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w/s leczenia
uzdrowiskowego w zakresie uregulowania doby hotelowej, jednocześnie Prezes Zarządu przedstawiał
syntetycznie zagroŜenia dla spółek uzdrowiskowych wynikające z powyŜszych zmian, tj. koszty związane
z dodatkową dobą hotelową, których nie będzie pokrywał NFZ. W związku z powyŜszym powołany
został Zespół w składzie:
− Aleksandra NiŜankowska Prezes Uzdrowiska Kraków- Swoszowice sp. z o. o.
− Andrzej Kowalczyk Prezes Uzdrowiska Rabka S.A.
− Wacław Furmanek Prezes Uzdrowiska Wysowa S.A.,
który dokona analizy obowiązujących przepisów i przedstawi propozycje działań i wystąpień UUP w
przedmiotowej sprawie.
Prezes Zarządu UUP przedstawił propozycje Uzdrowiska Wysowa S.A. w/s wydawania przez UUP
gazetki uzdrowiskowej, jednocześnie przedstawiona została propozycja reaktywowania wydawanej do
roku 2004 przy współudziale UUP „ Gazety Zdrojowej”- wstępnie idea została zaakceptowana przez
Członków Zarządu UUP. W celu przygotowania kompleksowej propozycji czasopisma (formy, kosztów,
rodzaju finansowania) powołany został Zespół w składzie:
− Przewodnicząca Ewa Wróbel- Stowarzyszenie Unia Uzdrowiska Polskich
− Jan Koman -Uzdrowisko Połczyn S.A.
− Tomasz Sibora- Uzdrowisko Inowrocław
− Piotr Kiełbowski- Uzdrowisko Busko- Zdrój S.A.
− przedstawiciel uzdrowiska Ustroń S.A.
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6) Prezes Zarządu UUP przedstawił w skrócie bieŜące wystąpienia UUP, m.in. pismo Stowarzyszenia w/s
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, dot. ilości
pacjentów przypadających na 1 etat lekarski. Przytoczona została równieŜ odpowiedz Narodowego
Funduszu Zdrowia na powyŜsze wystąpienie.
7) Piotr Kiełbowski - Przewodniczący Komisji ds. produkcji, sprzedaŜy i promocji wód mineralnych oraz
innych surowców naturalnych poinformował o bieŜących działaniach komisji dot. realizacji Projektu
Polskie Wody Uzdrowiskowe.

8. Z śYCIA SPÓŁEK
8.1. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S. A.
W dniu 25 maja 2009 r. nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie Szpitala Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej
‘Teresa’ w Jedlinie-Zdroju. Jest to jeden z najnowocześniejszych szpitali uzdrowiskowych w kraju, do którego
przyjmowani są pacjenci bezpośrednio po tzw. ostrych incydentach sercowych i operacjach kardiochirurgicznych.
Placówka została wyposaŜona w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, podobnie jak najlepsze specjalistyczne
oddziały kardiologii inwazyjnej w kraju. Nowy obiekt spełnia wszelkie najostrzejsze normy i wymagania nie
tylko w skali kraju, ale takŜe Unii Europejskiej. Koszt przebudowy i adaptacji do nowej funkcji dawnego
Sanatorium "Teresa" wyniósł około 6 milionów złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków
Ministerstwa Zdrowia oraz przy kilkusettysięcznym wkładzie własnym uzdrowiska.
8.2. Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o. o.
W dniu 9 lutego 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie SPA „Kwiat Lotosu” w Świeradowie - Zdroju. SPA
w stylu japońskim funkcjonuje w Domu Zdrojowym od stycznia br. oferuje m.in.: kąpiele w piwie, masaŜe
gorącymi kamieniami, okłady z alg, kawioru i czekolady.
8.3. „Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o. o.
W styczniu 2009 r. w dniach 9-11 stycznia w Cieplicach zorganizowany został po raz pierwszy Karkonoski
Festiwal Światła, w trakcie, którego zaprezentowano m.in.: wielkie iluminacje na budynkach, Wielką Galę
Światła - lasery, ogień i muzyka, najnowsze zasady w projektowaniu oświetlenia, największy Festiwal Światła
zorganizowany w Polsce, konkursy, koncerty, pokazy, wystawy i zabawa światłem. W trakcie Festiwalu 3
pawilony zdrojowe naleŜące do „Uzdrowiska Cieplice” (Pawilon: Dom Zdrojowy I, Edward, Lalka) zostały
podświetlone, dzięki czemu uzyskały „nowy” wizerunek. Około 20 tysięcy gości odwiedziło Karkonoski Festiwal
Światła w Jeleniej Górze-Cieplicach - pierwszą w kraju imprezę łączącą pokazy zastosowań technologii
świetlnych w iluminacji i upiększaniu architektury oraz przyrody z róŜnymi formami sztuki – teatrem, fotografią i
muzyką. W ramach Festiwalu odbyły się równieŜ warsztaty popularno-naukowe (m. in. dla lekarzy i
rehabilitantów na temat wykorzystania światła w terapii róŜnych schorzeń). Organizatorzy Festiwalu
zapraszają na kolejną edycję w 2010 r. Pełny opis Festiwalu wraz ze zdjęciami znajduje się na dedykowanej
stronie : www.karkonoskifestiwalswiatla.pl.
8.4. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
W dniu 31 lipca 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pijalni Wód Mineralnych w Długopolu-Zdroju, w
której nieodpłatnie, przez cały rok moŜna pić wodę ze źródeł: „Emilia”, „Renata” i „Kazimierz”. Wody z
Długopola wpływają korzystnie na układ krąŜenia, przemianę materii, a szczególnie na pracę wątroby. Są
zalecane w przypadkach rehabilitacji po Ŝółtaczce, chorobach układu pokarmowego i sercowo – naczyniowego.
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8.5. Uzdrowisko Wysowa S.A.
Uzdrowisko Wysowa SA obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia powstania. Jest to
pięćdziesięciolecie formalnego funkcjonowania, poniewaŜ tradycje lecznicze i uzdrowiskowe
w Wysowej sięgają kilkuset lat. 1. i 2. sierpnia odbyły się uroczyste obchody jubileuszowe z
cyklem imprez rekreacyjno – leczniczych i sportowych dla całych rodzin, mieszkańców
Wysowej-Zdroju i okolic oraz kuracjuszy. Były równieŜ atrakcje artystyczne oraz występy gwiazd polskiego
kabaretu i zespołów.
8.6. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S. A.
Spółka obchodzi w tym roku jubileusz 35 lat działalności. Z tej okazji
zorganizowany został cykl imprez, wystaw i uroczystości, którego częścią było
uroczyste otwarcie wystawy „Tradycja i nowoczesność” dokumentującej
trzydziestopięcioletnią historię firmy. Przed rokiem 1974 Kudowa-Zdrój,
Polanica-Zdrój i Duszniki-Zdrój funkcjonowały jako samodzielne państwowe
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. Pierwszego stycznia 1974 roku nastąpiło ich
połączenie i powstał Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, który w 1999 został skomercjalizowany i przekształcony w
spółkę aukcyjną. Od tamtej pory minęło 35 lat. Był to okres najpręŜniejszego rozwoju trzech uzdrowisk.
Dzisiejszy Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S. A. to nowocześnie wyposaŜona baza lecznicza i hotelowa w znacznej
mierze przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze
wyposaŜone w nowoczesną aparaturę leczniczą i oferujące ponad 60 zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne
pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, a przede wszystkim
wyspecjalizowana kadra medyczna; a takŜe 3 rozlewnie wód mineralnych: nowoczesne linie rozlewnicze,
zmodernizowane hale produkcyjne, nowoczesne centra logistyczne i rozbudowana sieć dystrybucji. Uroczyste
rozpoczęcie wystawy, będącej swoistym spacerem po trzydziestopięcioletniej historii Firmy, odbyło się 27 lutego,
w hali spacerowej Pijalni Wód Mineralnych w Polanicy-Zdroju. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do
połowy bieŜącego roku, a następnie przeniesiona kolejno do Pijalni Wód Mineralnych w Dusznikach-Zdroju i
Kudowie-Zdroju.
8.7. Uzdrowisko Ciechocinek
20.06.2009 na terenie Zabytkowej Warzelni Soli w Ciechocinku odbyła się „Przesolona Impreza”, „Powitanie
Wakacji-Prezentacje artystyczne”, „Łączy nas Wisła-Święto Soli”. Organizatorem imprez było m.in.
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Program zapewnił wiele atrakcji kuracjuszom, mieszkańcom
oraz gościom odwiedzającym Ciechocinek. Występy zespołów muzycznych z regionu, zwiedzanie Zabytkowej
Warzelni Soli i Muzeum Mechanoterapii, pokazy i degustacje kulinarne, pokazy pracy rzemieślników, plac zabaw
dla dzieci oraz konkursy - to tylko niektóre atrakcje całodziennej imprezy.

9. NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH
Bardzo ciepło witamy nowych Członków Naszego Stowarzyszenia:
1. Panią Beatę Szczepankowską – Prezes Zarządu Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” SA
2. Panią Teresę Augustyniak – Członka Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina”
3. Pana Dariusza Pantoła – Dyrektora ds. Technicznych Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” SA
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