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1. WYSTĄPIENIA I OTRZYMANE ODPOWIEDZI
1.1. Kontraktacja na 2010 rok przez Narodowy Fundusz Zdrowia
ODOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pismo UUP z dnia 19 czerwca 2009r. (znak pisma: UUP/129/06/2009) vide:
Kwartalnik nr 9-10 str. 10, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 21
lipca 2009 r. (znak: NFZ/CF/M/2009/075/0078/W/13452/KKI), że z uwagi na kryzys gospodarczy,
trudno jest przewidzieć jakie środki zostaną przeznaczone na lecznictwo uzdrowiskowe w 2010r. oraz,
że decyzja w kwestii podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje świadczeń opieki
zdrowotnej należy do Dyrektorów OW NFZ. Propozycje UUP dotyczące zrównania wymagań etatów
lekarskich w poszczególnych zakresach świadczeń nie zostały uwzględnione, z uwagi, iż obszar
udzielanych świadczeń rehabilitacji stacjonarnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza i w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe są zbliżone, przy porównywalnej cenie osobodnia. W kwestii niedojazdów
Prezes NFZ poinformował, że zwrot znacznej części skierowań następuje na kilka dni przed
rozpoczęciem turnusu, co powoduje trudności z ich ponownym zagospodarowaniem, a obecne przepisy
nie dają NFZ instrumentów prawnych, dzięki którym można byłoby zdyscyplinować
świadczeniobiorców, ograniczając liczbę zwracanych skierowań i przez to generowanych niedojazdów.
Jednocześnie Prezes NFZ powiadomił, że podczas prac nad projektem Zarządzenia Prezesa NFZ w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na
2010 r. zweryfikowane zostaną jednostki chorobowe wg ICD-10, które kwalifikują świadczeniobiorców
do świadczeń uzdrowiskowej rehabilitacji w sanatorium/szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych.
1.1.1.
W dniu 12.11.2009r. (znak pisma: UUP/263/11/09) Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich wystąpiło
do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa Pani Joanny Schmid z prośbą o rozważenie
możliwości wystąpienia do Minister Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem
o wykorzystanie przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ (zgodnie z zapisami art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 25 września 2009r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych - Dz.U.178 poz. 1374) delegacji do przedłużenia
obowiązywania umowy i przyspieszenie procesu aneksowania umów na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2010, na zasadach z roku 2009. UUP już w
listopadzie 2009r. zwracała uwagę na konsekwencje późniejszego podpisania Planu NFZ na 2010r.
i odsunięcia w czasie uruchomienia procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2010r., a
mianowicie w I kwartale 2010 roku potencjał szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych nie został w pełni
wykorzystany, co w konsekwencji wpłynęło negatywnie na sytuację ekonomiczną spółek
uzdrowiskowych. Zdaniem Członków UUP utrzymanie wydatków na leczenie uzdrowiskowe w roku
2010 na poziomie roku 2009 wydaje się również celowe z uwagi na rządowe plany prywatyzacyjne
uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa. Znaczne zmniejszenie finansowania w/w świadczeń
wpłynęłoby niekorzystnie na sytuację ekonomiczną spółek uzdrowiskowych, stając się tym samym
istotnym, negatywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów.
1.1.2.
Kolejne pismo w przedmiotowej sprawie UUP wystosowała do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 12.11.2009r. (znak: UUP/265/11/09) zwracając się z prośbą o przedłużenie obowiązywania
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umów z poszczególnymi OW NFZ, przyspieszenie procesu aneksowania umów na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2010 na zasadach z roku 2009 oraz pilne
rozdysponowanie przez NFZ skierowań na leczenie uzdrowiskowe (najpóźniej do 10 grudnia 2009r.)
z realizacją w styczniu 2010r. Stowarzyszenie wnioskowało, aby w warunkach kryzysu gospodarczego
ewentualne zmniejszenie środków finansowych na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w planie
NFZ na 2010r., było proporcjonalne do innych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach
świadczeń gwarantowanych.
1.1.3.
Kontynuując działania w powyższej sprawie, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie
z dnia 25.11.2009r. (znak: UUP/ 270/11/2009) skierowanym do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia wyraziło głębokie zaniepokojenie procesem kontraktowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe przez OW NFZ z podmiotami uzdrowiskowymi na 2010r. Problem dotyczył
tzw. „ostatecznych propozycji” (bez możliwości negocjacji) narzuconych przez część OW NFZ
świadczeniodawcom, a dotyczących obniżenia wartości kontraktów na 2010r. nawet o 50% w stosunku
do 2009r. oraz obniżenia stawki za tzw. „osobodzień”. Stowarzyszenie informowało, że tak drastyczne
zredukowanie poziomu finansowego kontraktów ponad wszelką wątpliwość wpłynie niekorzystnie na
wyniki finansowe spółek uzdrowiskowych, które zmuszone zostaną do wyłączenia obiektów szpitalnych
i sanatoryjnych, a tym samym do redukcji zatrudnionego personelu, co w konsekwencji ograniczy
dostęp pacjentów do świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Wyraźne
ograniczenie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego przez NFZ w 2010r. może być również
negatywnym impulsem dla inwestorów w zakresie realizacji programu dot. prywatyzacji uzdrowisk.
Mając na uwadze dalsze, prawidłowe, zgodne z oczekiwaniami świadczeniobiorców i pacjentów
funkcjonowanie spółek uzdrowiskowych, UUP zwróciła się z prośbą o skuteczną interwencję w OW
NFZ i zachowanie kierunków Porozumienia z dnia 1 lutego 2007 roku zawartego przez Sekretariat
Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność” z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Zdrowia
i Narodowym Funduszem, którego celem było zapewnienie m.in utrzymanie poziomu finansowania
świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego na poziomie 1,4% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
1.1.4.
Pismem z dnia 14.12.2009r. (znak: UUP/ 286/12/09) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk
Polskich wystąpiło do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu 24 uzdrowiskowych spółek
Skarbu Państwa przedstawiając zagrożenia wynikające z ultymatywnego charakteru przedstawionych
przez NFZ „ostatecznych propozycji umów na rok 2010”. Stowarzyszenie UUP przeprowadziło
szczegółową analizę wielkości kontraktów zawartych przez OW NFZ na lata 2009 i 2010, z której
wynika, że różnice pomiędzy wartością zawartych umów z Oddziałami Funduszu w latach 2009/2010
dochodzą do 50%. Stowarzyszenie po raz kolejny wnosiło o podjęcie działań, z tytułu posiadanego
nadzoru nad realizacją zadań Oddziałów Wojewódzkich Funduszu, w celu zatrzymania tak drastycznego
redukowania przez OW NFZ wartości kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych lecznictwa
uzdrowiskowego i zachowanie kierunków Porozumienia z dnia 1 lutego 2007 roku. W warunkach
kryzysu gospodarczego oraz ograniczania finansowania wszystkich świadczeń zdrowotnych, ewentualne
zmniejszenie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na 2010r. powinno być adekwatne i
proporcjonalne do poziomu innych świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń gwarantowanych.
Brak jest jakichkolwiek podstaw merytoryczno-prawnych do zmniejszania w 2010r. finansowania
lecznictwa uzdrowiskowego przez niektóre OW NFZ o 20% - 50% wartości kontraktu, podczas gdy
inne świadczenia ulegają zmniejszeniu od 3 – 5%.
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1.2. Rozporządzenie w/s leczenia uzdrowiskowego.
ODOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pismo UUP z dnia 29.01.2009r. (znak: UUP/14/01/2009) vide: Kwartalnik nr 9-10,
str. 7 dot. zmian w rozporządzeniu w sprawie leczenia uzdrowiskowego, Dyrektor Departamentu
Organizacji i Ochrony Zdrowia MZ w piśmie z dnia 29.07.2009r. (znak: MZ-OZO-0760-184851/EW/09) poinformował, że finansowanie świadczeń opierać się będzie na określonym „koszyku
świadczeń gwarantowanych” i zostanie ono uregulowane w rozporządzeniach w zakresie
poszczególnych rodzajów świadczeń. Na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych zostanie określony wykaz świadczeń gwarantowanych w
zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz warunki ich wykonywania.
ODOWIEDŹ:
W odpowiedzi na wystąpienie UUP z dnia 20.07.2009r. (znak: UUP/171/07/09) - vide: Kwartalnik 9-10
str. 12, w piśmie z dnia 22 września 2009r. znak: DNWiP4-KF-520-1/09(DNWiP4/4006/09), Minister
Skarbu Państwa Pan Aleksander Grad zwrócił się do Minister Zdrowia popierając wniosek UUP w
sprawie zamiany lub uchylenia zapisu określającego godzinę oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia
pobytu na leczeniu uzdrowiskowym, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 4 marca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
1.3.Wprowadzanie kopalin leczniczych do obrotu.
ODOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pismo UUP z dnia 21.08.2009r. (znak: UUP/210/08/09) vide: Kwartalnik nr 9-10
str.10, skierowane do Pani Ewy Kopacz Minister Zdrowia, Minister Skarbu Państwa Pan Aleksander
Grad zwrócił się do Minister Zdrowia z pismem (z dnia 14 września 2009r. znak: DNWiP 4-KF-5201/09) popierającym wnioski UUP o wydłużenie terminu dostosowania się przez podmioty
uzdrowiskowe do wymogów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r.
Nr 45, poz. 271) z 31 grudnia 2009r. do 31 grudnia 2012r., oraz o rozważenie możliwości wyłączenia
kopalin leczniczych, w tym mineralnych wód leczniczych w opakowaniach z rygorów ustawy Prawo
farmaceutyczne. Minister Skarbu Państwa zwrócił się do Minister Zdrowia o obiektywne
przeanalizowanie wystąpień UUP w przedmiotowej sprawie i pozytywne przyjęcie wnioskowanych
rozwiązań.
1.3.1.
Kontynuując powyższe działania UUP zwróciła się do Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz w piśmie
z dnia 6 listopada 2009r. (znak: UUP/262/11/09) z prośbą o wprowadzenie zmian do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu
nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych 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 wykazu surowców i produktów (Dz. U. nr 125 poz. 1167), w zakresie
unormowania zasad dopuszczenia do obrotu kopalin leczniczych. Przedmiotowe rozporządzenie jest
przepisem wykonawczym wydanym na podstawie ar. 9 ust. 2 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 września
2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45 poz.271). W ocenie UUP nie reguluje ono
kompleksowo kwestii kopalin leczniczych z uwzględnieniem ich specyfiki. Należy podkreślić, że w
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przytoczonym na wstępie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. nie zamieszczono
wykazu kopalin leczniczych, o którym mowa w art. 20 ust.3. ustawy, co zdaniem UUP oznacza, że do
kopalin leczniczych nie należy stosować przez analogię przepisów dotyczących zezwolenia Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego. Stowarzyszenie zaproponowało
projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003r sprawie wniosku
o dopuszczenie do obrotu poprzez wyłączenie kopalin leczniczych z rygorów §3 pkt 7 oraz dodanie w§3
pkt 7a o treści: „kopie koncesji na wydobywanie kopaliny leczniczej” W ślad za tym powinien być
również zmodyfikowany odpowiednio zapis w części 3 pkt 7 wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 14.12.2009r. (znak: MZ-PLO-4607158-290/GR/09) poinformowało, że projekt ustawy Prawo farmaceutyczne, który jest po
uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych przewiduje usunięcie z art. 20 ust.1
punktu 3. W związku z czym kopaliny lecznicze nie będą wymagały uzyskania wniosku o dopuszczenie
do obrotu. Jednocześnie nie jest możliwe podanie terminu wejścia w życie powyższej zmiany.
1.3.2.
Kolejne pismo w powyższej sprawie, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich wystosowało
12.11.2009r. (znak: UUP/264/11/09) do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa Pani Joanny
Schmid oraz Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Pana Marka Habera zwracając powtórnie
uwagę na istniejącą obawę czasochłonności procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy prawo
farmaceutyczne, który może zakończyć się dopiero po 1 stycznia 2010r., a w konsekwencji zagrożenie,
wycofania po tej dacie kopalin leczniczych ze sprzedaży przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich zwróciło się o wsparcie wniosku
o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wniosku o dopuszczenie
do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych 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 wykazu surowców i produktów (Dz. U. nr 125 poz. 1167), w zakresie
unormowania zasad dopuszczenia do obrotu kopalin leczniczych, których przyjęcie zdaniem UUP
stanowić będzie rozwiązanie tego palącego i negatywnego w skutkach dla podmiotów uzdrowiskowych
problemu.
1.4. Wnioski UUP do Ministerstwa Zdrowia.
W dniu 12.12.2009r. Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich wystąpiło do Podsekretarza Stanu
Ministerstwa Zdrowia Pana Marka Habera z pismem (znak: UUP/ 285/12/09) o wsparcie działań UUP
mających na celu powstrzymanie regresu funkcjonowania świadczeniodawców uzdrowiskowych oraz
finansowania medycyny uzdrowiskowej m.in. w zakresie:
1) propozycji zmiany §15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz.U.06.161.1142) w zakresie wydłużenia do 31 grudnia 2012r. terminu obowiązku dostosowania
zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do zapisów w/w rozporządzenia MZ,
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2) propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wniosku o
dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych 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 wykazu surowców i
produktów (Dz. U. nr 125 poz. 1167), w zakresie unormowania zasad dopuszczenia do obrotu
kopalin leczniczych,
3) propozycji uregulowań dot. 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 2006r. Nr 121 poz. 844
ze zm.), oraz
4) pilnego problemu dotyczącego tzw. „ostatecznych propozycji” (bez możliwości negocjacji)
narzuconych przez część OW NFZ świadczeniodawcom, a dotyczących obniżenia wartości
kontraktów na 2010r. nawet o 50% w stosunku do 2009r. oraz obniżenia stawki za tzw.
”osobodzień”.
2. POSIEDZENIA
WALNEGO
ZDROMADZENIA,
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH.

ZARZĄDU

ORAZ

KOMISJI

2.1. Spotkanie Zespołu ds. surowców leczniczych – 25 czerwca 2009r. - PU„Ustroń” S.A.
W nawiązaniu do postanowień Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Muszynie w dniu
04.06. 2009 r. (vide: Kwartalnik nr 9-10, str. 28), 25 czerwca 2009r. w siedzibie Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. odbyło się spotkanie Zespołu ds. surowców leczniczych, w trakcie
którego ustalono że:
− Stowarzyszenie UUP wystosuje zapytanie do MZ z prośbą o interpretację pojęć kopalina
lecznicza i produkt leczniczy,
− Zaproponowano, aby wszystkie spółki uzdrowiskowe złożyły wniosek o dopuszczenie do obrotu
swoich surowców,
− Zaproponowano, aby wszystkie spółki uzdrowiskowe wystosowały do MZ pisma z poparciem
wniosku UUP o przesunięcie terminu dostosowania się do wymogów ustawy Prawo
farmaceutyczne z 6 września 2001r. (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271) z 31 grudnia 2009 do 31
grudnia 2012, 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 używanych w celach leczniczych dla każdego ujęcia osobno lub wyłączenie
kopalin leczniczych (w tym mineralnych wód leczniczych w opakowaniach) z rygorów ustawy
Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001r. (Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271).
2.2. Spotkanie Zespołu ds. borowiny pozabiegowej – 25 czerwiec 2009 r. – PU „Ustroń” S.A.
W nawiązaniu do postanowień Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w Muszynie w dniu
04.06.2009r. (vide: Kwartalnik nr 9-10, str. 28) w siedzibie Przedsiębiorstwa uzdrowiskowego „Ustroń”
S.A. odbyło się spotkanie Zespołu ds. borowiny pozabiegowej, w trakcie którego ustalono, że:
− wszystkie spółki uzdrowiskowe dostarczą do uzdrowiska „Ustroń” S.A. aktualne wyniki badań
borowiny pozabiegowej,
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− uzdrowisko „Ustroń” S.A. zebrane wyniki badań prześle do Państwowego Zakładu Higieny w
Poznaniu, w celu dokonania ich interpretacji oraz wyrażenia opinii na temat możliwości
postępowania z borowiną pozabiegową,
− każda ze spółek uzdrowiskowych wystąpi indywidualne do Instytutu Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach o wykonanie ekspertyzy odpadów borowinowych i uzyskania opinii
dotyczącej możliwości ich wykorzystania np. jako ulepszacza gleby, ewentualnie do
szkółkarstwa leśnego, a następnie uzyskane ekspertyzy prześle do Uzdrowiska „Ustroń” S.A.,
− dokonana zostanie analiza postępowania z odpadami borowinowymi w pozostałych krajach Unii
Europejskiej.
2.3. Zespół ds. „Gazety Zdrojowej”
W nawiązaniu do posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich z dnia 19 listopada 2009r., powołany został Zespół w składzie:
Przewodniczący - Zbigniew Piotrowicz
Członkowie:
- Dariusz Luboń
- Tomasz Sus
- Grzegorz Ferdynus
- Beata Moskal- Słaniewska.
Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy projektu „Gazety Zdrojowej” przedstawionej podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i przedstawienie Zarządowi oraz pozostałym Członkom UUP kompleksowej
propozycji projektu czasopisma branżowego.
2.4. Zespół ds. „Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej”
W nawiązaniu do posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk
Polskich z dnia 19 listopada 2009r., powołany został Zespół w składzie:
Przewodniczący - Dariusz Luboń
Członkowie - Przemysław Sielicki
- Jerzy Szymańczyk
- Tadeusz Oryniak
- Andrzej Kowalczyk
- Jerzy Więcek
- Wiesław Surma
Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji powołania w ramach Stowarzyszenia UUP „Instytutu
Medycyny Uzdrowiskowej” zasad funkcjonowania, finansowania i współpracy np. z uczelniami
wyższymi czy jednostkami administracji rządowej (np. NFZ) powyższego podmiotu oraz
przedstawienie kompleksowej propozycji Zarządowi i pozostałym Członkom UUP.
2.5. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w dniu 19 listopada
2009r. w Trzebieszowicach
W dniu 19 listopada 2009r. w Trzebieszowicach odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, na którym Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich:
 przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2008,
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przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich za okres 01.01-31.12.2008r.,
 udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2008.
W trakcie obrad Prezes Zarządu UUP:
 przedstawił w formie syntetycznej dotychczasowe działania Stowarzyszenia dot. problemu
wysokości podatku od nieruchomości dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 złożył podziękowania Pani Elżbiecie Trybuch, Katarzynie Wencel, Grzegorzowi
Ferdynusowi i pozostałym członkom Komisji, która opracowała projekt rehabilitacji w
warunkach szpitala uzdrowiskowego, zaproponował aby UUP szerzej propagowała
powyższe świadczenia (np. dot. specjalistów pracujących w uzdrowiskach), podjęła próbę
przekonania i pozyskania nawet sceptyków rehabilitacji w warunkach szpitala
uzdrowiskowego,
 poinformował, iż pojawiły się informacje o planach zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu
Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych formie
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji.
Jednocześnie omówiono projekt nowego wydawnictwa uzdrowiskowego tzw. Gazety Zdrojowej.
Członkowie UUP podczas obrad Walnego Zgromadzenia zauważyli, że w branży lecznictwa
uzdrowiskowego brak jest wiarygodnych badań naukowych, analiz, które stanowiłyby merytoryczne
wsparcie w „walce” o poprawę np. finansowania czy utrzymania lecznictwa uzdrowiskowego w
koszyku gwarantowanych świadczeń medycznych, dlatego m.in. powstała idea utworzenia tzw.
Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej. Przygotowany został wstępny projekt statutu, który należy
dopracować, powołany został Zespół, którego zadaniem będzie dokonanie analizy obowiązujących
przepisów i możliwości powołania w/w Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej. Podczas obrad poruszone
zostały kwestie barier i ograniczeń prawnych utrudniających działalność lecznictwa uzdrowiskowego,
m.in. problem kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2010r. Prezes UUP zauważył, iż w
roku 2010 przewidziano mniej o ca 1 mld 500 tys. środków na świadczenia zdrowotne w planie
finansowym NFZ. Pomimo braku zatwierdzonego budżetu, OW NFZ przesyłają do świadczeniodawców
aneksy umów na rok 2010.
3. WYDARZENIA I SPOTKNIA:
3.1. Zjazd Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”, 25-26 września 2009r.
Pan Roman Jałako - Prezes Uzdrowiska Cieplice sp. z o.o., reprezentował Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich podczas Zjazdu Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”, 25 -26
września 2009r. w Uzdrowisku Świeradów – Czerniawa sp. z o.o. W programie Zjazdu poruszono m.in.
sprawy związane z procesem prywatyzacji spółek uzdrowiskowych i planów MSP na rok 2010 w
zakresie prywatyzacji, omówiono zasady finansowania i kontraktowania świadczeń lecznictwa
uzdrowiskowego na rok 2010 oraz poddano dyskusji treść nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia dot.
lecznictwa uzdrowiskowego i spółek uzdrowiskowych.

9

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 11,12
STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH

3.2. Spotkanie w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 10 grudnia 2009r.
Pan Roman Jałako - Prezes Uzdrowiska Cieplice sp. z o.o., reprezentował Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich podczas spotkania z kierownictwem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „ Solidarność”, które
odbyło się w dniu 10 grudnia 2009r. we Wrocławiu, a tematem którego było omówienie zasad
aneksowania umów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego na 2010 rok. Podczas spotkania Dyrektor
ds. Służb Mundurowych DO NFZ poinformował, że Oddział ograniczył finansowanie świadczeń z
zakresu lecznictwa uzdrowiskowego o ok. 7% w stosunku do roku 2009 (przy czym priorytetowo
potraktowano świadczeniodawców z Dolnego Śląska). Planowane wydatki kształtują się na poziomie
52 mln. Przestawione zostały kierunki, które będą realizowane w 2010r. tj.: Priorytetem będą
świadczenia uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych, kontynuowana będzie tzw.
kategoryzacja świadczeniodawców, realizowana będzie zasada zmiany dysproporcji pomiędzy Dolnym
Śląskiem, a pozostałymi województwami. Kierownik Działu Lecznictwa DOW NFZ poinformował, ze
w kolejce oczekujących na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w DOW NFZ zarejestrowano
42 tys. wniosków.
3.3. Spotkanie w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 7 grudnia 2009r.
Pani Józefa Szydło- Hanus - Prezes Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz Pan Wacław Furmanek- Prezes
Uzdrowiska Wysowa S.A., reprezentowali Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich podczas spotkania
z kierownictwem Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009r. w
POW NFZ, tematem którego było omówienie zasad aneksowania umów w zakresie lecznictwa
uzdrowiskowego na 2010 rok. W trakcie spotkania przedstawiciele POW NFZ poinformowali, że na
leczenie uzdrowiskowe przeznaczona jest kwota 24.542 tys. zł, co stanowi 0,95% nakładów w
roku 2009. Plany rzeczowo- finansowe rozesłane w dniu 30.11.2009r. do świadczeniodawców, nie
uwzględniają kwoty na świadczenia zdrowotne wynikające z zobowiązania NFZ z zapisu art. 10 f ust.1
ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń. Przedstawiciele POW NFZ poinformowali, że podjęte zostaną działania w celu
zabezpieczenia realizacji skierowań od stycznia 2010r., zgodnie z harmonogramem zakupu świadczeń.
3.4. Senacka Komisji Zdrowia w dniu 17 listopada 2009r.
Pan Przemysław Sielicki, Prezes Uzdrowiska Konstancin – Zdrój sp. z o.o. reprezentował
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia w dniu
17 listopada 2009r. Tematem obrad było m.in. przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie prac nad
projektem ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych.
3.5. Jubileusz 100-lecia Domu Zdrojowego w „Uzdrowisku Szczawno-Jedlina” S.A.
W ostatni weekend września 2009 roku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Domu Zdrojowego w
Szczawnie – Zdroju – jednego z najpiękniejszych polskich obiektów sanatoryjnych. W uroczystościach
jubileuszowych udział wzięli przedstawiciele Parlamentu, Ministra Skarbu Państwa, NFZ, ZUS, spółek
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uzdrowiskowych, władz samorządowych, ludzi
świata polityki, gospodarki i kultury, medycyny
fizykalnej,
kardiologii
oraz
lecznictwa
uzdrowiskowego.
W Pijalni Wód Mineralnych odbył się wernisaż
wystaw malarskich oraz rzeźby. Uwieńczeniem
obchodów 100-lecia Domu Zdrojowego był
koncert kwartetu smyczkowego Continuo pod
tytułem „Z duchem księżnej Daisy”. Unię
Uzdrowisk
Polskich
na
uroczystości
reprezentowała Pani
Magdalena MiaraKosewska Kierownik Biura Unii Uzdrowisk Polskich.
3.6. Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.

19 listopada 2009 roku Członkowie Unii Uzdrowisk
Polskich świętowali Jubileusz 10-lecia działalności
Stowarzyszenia. Uroczystość miała miejsce w
trzebieszowickim Zamku na Skale. Uroczysty bankiet
poprzedzony
został
Walnym
Zgromadzeniem
Członków UUP (patrz: str.7). Obchody Jubileuszu
występ
znakomitego
polskiego
uświetnił
multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora Józefa
Skrzeka. Uroczystość miała niezwykły charakter, z
uwagi na obecność Szanownych Założycieli i
Inicjatorów powstania Stowarzyszenia.

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE:
4.1. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe” na rok 2010.
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich przedstawiło w piśmie z dnia 23 września 2009r. (znak:
UUP/239/09/09) uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe” tj. m.in.
usunięcie definicji „jednostka rozliczeniowa”, zmianę treści definicji „lokalizacja” na „miejsce”. UUP
zwróciło jednocześnie uwagę na konsekwencje wprowadzonego zapisu dot. pierwszego i ostatniego dnia
pobytu, który w turnusie rozliczany jest jako jeden osobodzień. UUP zaproponowała jednocześnie
dodanie w pozycjach warunki lokalowe i organizacyjne zapisów dotyczących pokoi typu studio oraz
wykreślenie z projektu Zarządzenia załączników określających szczegółowo zakres zabiegów, spośród
których ustalany jest program leczenia balneologicznego dla danych rodzajów świadczeń oraz profili
leczniczych. W przypadku pominięcia ostatniej propozycji UUP wnioskowała o zastąpienie kąpieli
siarczkowych i siarkowodorowych kąpielami siarczkowo – siarkowodorowymi, wprowadzenie podziału
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kąpieli borowinowych, mineralnych i innych na kąpiele częściowe i całkowite analogicznie do zapisów
dotyczących kąpieli solankowych, zastąpienie pozycji „krioterapia ogólna w komorze” zapisem
„krioterapia ogólna w komorze/kriosaunie”.
4.2. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu
rehabilitacji leczniczej.
W dniu 01.10.2009 r. Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie (znak: UUP/240/10/09)
przedstawiło propozycje zmian w zakresie zatrudnienia lekarzy w świadczeniu - rehabilitacja
kardiologiczna w warunkach stacjonarnych poprzez zamianę za lekarza specjalistę kardiologii lekarza
specjalistę chorób wewnętrznych. Stowarzyszenie zauważyło, że w dotychczasowych wymaganiach
odnośnie zatrudnienia lekarzy w przypadku zarówno rehabilitacji neurologicznej, pulmonologicznej
oraz ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych lekarze specjaliści z poszczególnych dziedzin tj.
neurologii, pulmonologii oraz ortopedii i traumatologii mogą być zamiennie zastępowani przez lekarzy
pokrewnych specjalności tj. odpowiednio chorób wewnętrznych, alergologii, reumatologii, pediatrii (w
przypadku oddziałów dziecięcych). Jedynie w przypadku rehabilitacji kardiologicznej nie występuje
lekarz innej, zbliżonej specjalności mogący prowadzić rehabilitację kardiologiczną.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 20.10.2009r. (znak: MZ-OZO-07919174-2/ASZ/09) poinformowało, że wniosek UUP jest niemożliwy do realizacji, gdyż w tym
przedmiocie niezbędną jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dna 30 sierpnia 2009r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145).
4.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
W dniu 08.10.2009r. Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie (znak: UUP/247/10/09)
skierowanym do Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz zwróciło się z uprzejmą prośbą o ustalenie
interpretacji zapisów dotyczących czasu trwania leczenia uzdrowiskowego. Powołane w tytule
rozporządzenie szczegółowo określiło czas trwania leczenia uzdrowiskowego, tj.: 27 osobodni,
21 osobodni, 28 osobodni i 18 osobodni – świadczenia leczenia ambulatoryjnego dzieci i dorosłych.
Jednocześnie zdefiniowało „osobodzień” jako dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach
stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w
warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia
pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu.
Wynikiem zmian w zakresie czasu trwania leczenia uzdrowiskowego będzie w znaczny sposób
ograniczona dostępność świadczeń, gdyż planowany do tej pory pobyt pacjenta w uzdrowisku
wydłużony zostanie faktycznie o jeden dzień. Wobec powyższego Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk
Polskich zwróciło się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany definicji osobodnia, wg propozycji:
„Osobodzień – kalendarzowy dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych,
bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach
stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godz. 06.00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni
osobodzień kończy o godzinie 22.00 ostatniego dnia pobytu” lub „Osobodzień - kalendarzowy dzień
pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w
warunkach ambulatoryjnych”.
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ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na powyższe Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia w piśmie z
dnia 28.10.2009r. (znak: MZ-OZ-U-072-19211-1/WS/09) poinformował, że w ocenie MZ nie istnieją
przesłanki do zmiany rozporządzenia MZ z dnia 28.08.2009r. (DZ.U. nr 139 poz. 11136) w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany powyższego
rozporządzenia zostały wprowadzone na wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a należy
przez nie rozumieć, że dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych oznacza
dobę uzdrowiskową, zawierającą w sobie 24 godzinny pobyt świadczeniobiorcy na leczeniu
uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych z noclegiem, całodziennym wyżywieniem, zabiegami
leczniczymi i innymi świadczeniami związanymi z pobytem określonego świadczeniobiorcy w
sanatorium.
4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału
środków pomiędzy centralę, a oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z
przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.
W odpowiedzi na pismo (z dnia 14.10.2009r. znak: MZ-UZ-F-70-16792-11/SG/09) Sekretarza Stanu
Ministerstwa Zdrowia Pana Jakuba Szulca, Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w piśmie z dnia
21.10.2009r. (znak: UUP/252/10/2009) pozytywnie zaopiniowało projekt Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę, a oddziały
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych.
4.5. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych.
W nawiązaniu do poprzednich wystąpień UUP dot. nowelizacji 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.) - vide Kwartalnik nr 9-10 str. 13, Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich w piśmie z dnia 27.11. 2009r. (znak: 272/11/ 09), zwróciło się do Pana Marka
Habera, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z prośbą o uwzględnienie przedstawionych przez
UUP propozycji zmian do przedmiotowej ustawy (ze szczególnym uwzględnieniem: doprecyzowania
pojęcia rehabilitacja uzdrowiskowa, udostępnienie rehabilitacji medycznej dla dzieci, zmiany
kwalifikacji pojęcia zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także wprowadzenie jednolitego nazewnictwa
„świadczenia opieki zdrowotnej” zamiast określenia „świadczenia zdrowotne” w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych oraz w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych).
4.6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
UUP pismem z dnia 14.12.2009r. (znak: UUP/288/12/09) skierowanym do Marka Twardowskiego
Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego i nie wniosło uwag do jego treści.
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5. POLSKIE WODY UZDROWISKOWE
Sprawozdanie Przewodniczącego projektu PWU – Pana Piotra Kiełbowskiego
Działania promocyjne
W roku 2009 działalność „grupy rozlewniczej” skupiała się na promowaniu stworzonej przez nas
marki „Polskie Wody Uzdrowiskowe”. Po spotkaniu w listopadzie 2008r. w Wysowej-Zdrój wzięliśmy
się ostro do pracy. Pani Małgorzata Weszka ze „Staropolanki”, która podjęła się trudnych działań
reklamowo-promocyjnych, przedstawiła nam m.in. propozycje, które mają polegać przede wszystkim na
zadbaniu o promocję, w każdym z Uzdrowisk biorących udział w projekcie. Mając na uwadze ogromne
szanse zaistnienia w świadomości naszych kuracjuszy a w konsekwencji klientów, Pani Małgorzata
zaproponowała:
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 należące do projektu PWU. Prezentacja
wód, opis oraz informacje ogólne dot. wód mineralnych w tzw. mini gazecie, będą skutecznym
nośnikiem komunikacji.
Propozycje dotyczyły również tego, aby w każdym Uzdrowisku, w miejscu ,,centralnym” typu
Recepcja możliwe było ustawienie roll-upu, gabloty z wszystkimi wodami PWU, oraz gazet na temat
PWU jako pierwszy i bardzo ważny 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, który okazał się być pierwszym było umieszczenie logo PWU na etykietach
wód mineralnych. Zdając sobie sprawę z faktu, iż w poszczególnych rozlewniach istnieją zapasy etykiet
oraz zobowiązania dot. wykorzystania matryc, proces wymiany na etykiety z logo PWU będzie
stopniowy, nieprzynoszący firmom strat. Pierwszym uzdrowiskiem, które wprowadziło logo na swoje
etykiety było Uzdrowisko Rymanów.
Na przełomie roku Pani Małgosia Weszka rozpoczęła pracę nad gazetką, w której będą
reklamowane nasze wody bezpośrednio w Uzdrowiskach.
Spotkanie w Rymanowie (27.04.2009)
W dniu 27 kwietnia 2009 roku odbyło się w Rymanowie spotkanie, na którym:
 Zadecydowano o zwróceniu się do spółek o szybkie uregulowanie składek za rok 2008 i rok
bieżący.
 Wybrano domeny internetowe na potrzeby naszego projektu.
 Przydzielono uczestnikom PWU „do opieki” marketingowo-handlowej poszczególne spółki
zrzeszone w Stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk Polskich.
 Postanowiono wziąć udział w następujących imprezach i wystawach:
 VII Międzynarodowe Targi Geologia 2009 „Geo-Eko-Tech” w Warszawie w dniach
14-15 maja 2009r. – odpowiedzialne „Uzdrowisko Wysowa” S.A.
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 XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich w Muszynie w dniach 5-6 czerwca 2009r. odpowiedzialne „Uzdrowisko Rymanów” S.A.





 „Polagra-Food” w Poznaniu w dniach 14-17 września 2009r. - odpowiedzialne
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A
Postanowiono, że w przyszłości każda Spółka może rozliczać składki poprzez zakupy na
rzecz PWU usług i materiałów.
Podjęto decyzję o zorganizowaniu imprezy dla dziennikarzy (podobnie jak w Krynicy).
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 „ożywienie” 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 dotyczące roll-upów, udziału w targach
Polagra w Poznaniu oraz skupiono się na działaniach, które mają doprowadzić do wydania gazetki
promującej nasze wody, które będą rozdawane dla kuracjuszy w naszych uzdrowiskach. Omówiono
pomysł marketingowy, szczegóły techniczne oraz plan działania w celu realizacji gazetki.
Na tym spotkaniu swoją ofertę szczegółowo przedstawiło wydawnictwo „Medi Press” a dotyczyła ona
wydawania i dystrybuowania profesjonalnego czasopisma Polskich Wód Uzdrowiskowych.
Umówiliśmy się na dalsze prace nad ofertą.
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 została wykonana ścianka wystawiennicza oraz reklamówki z logo PWU.
Pozostałe działania zrealizowane przez grupę PWU
W działalności naszej grupy zaszły również zmiany w działaniach formalno-prawnych. W
związku z tym, że firma Art Pack nie wywiązała się z działań PR trzeba było zmienić umowę. 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 również zmiany w naszym regulaminie „Polskich Wód Uzdrowiskowych”. Niestety
jedna z nich dotyczyła wykreślenia z naszego grona Uzdrowiska Horyniec i Uzdrowiska LądekDługopole, które nie zdecydowały się dalej uczestniczyć w naszym projekcie. Bardzo żałujemy tej
decyzji i mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować w ramach naszego projektu z
tymi spółkami.
W dniu 7 lipca 2009r. zwróciłem się do Stowarzyszenia UUP o pomoc prawną dot. projektu
PWU w zakresie:
 Stworzenia porozumienia określającego wielkość składki rocznej oraz możliwość rozliczenia
jej poprzez zakupy poszczególnych podmiotów na rzecz PWU.
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Możliwości stworzenia konsorcjum zakupowego w celu stworzenia większej siły zakupowej
(szczególnie tych mniejszych rozlewni), co spowodowałoby obniżenie cen na poszczególne
materiały używane do produkcji.

Imprezy targowe, w których uczestniczyliśmy




w dniach 14-15 maja br. wzięliśmy udział w Targach Geologia w Warszawie,
w dniach 4-6 czerwca br. wystawiliśmy stoisko na Kongresie Uzdrowisk Polskich w Muszynie,
natomiast w dniach 14-17 września uczestniczyliśmy w największych w Polsce targach
spożywczych Polagra w Poznaniu.
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