
 
 

 
 
 

KOMUNIKAT NR 2 

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy, że w uzgodnieniu z Centralą Narodowego 
Funduszu Zdrowa oraz Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego 
i Mundurowej Służby Zdrowia - Panem Posłem Patrykiem Wichrem, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk 
Polskich jest organizatorem Konferencji branżowej, której tematem przewodnim jest: 
 
  „Funkcjonowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii i po pandemii” 
 
Konferencja zaplanowana została na dzień 10 czerwca br. w godz. 10.30 – 14.30, w formule online. 

Do zabrania głosu podczas Konferencji zostali zaproszeni Pan Poseł Patryk Wicher, Przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa 
Dolnośląskiego Pani Aleksandra Sędziak. 

Zgodnie z zapowiedzią będzie możliwość zadania pytań Prelegentom. W celu usprawnienia tej 
procedury, prosimy wszystkich zainteresowanych o przesłanie w terminie do dnia 27 maja br. na adres 
email: uup@suup.pl po jednym pytaniu do każdego z poniższych obszarów: 
 

1) zasady finansowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,  
2) standardy i procedury lecznicze w okresie COVID-19, 
3) kontraktowanie świadczeń zdrowotnych po 2021 r. (tryb/zasady), 
4) wykorzystanie potencjału zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w rehabilitacji po okresie epidemii 

COVID-19, 
5) cele i zadania Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby 

Zdrowia. 

Z uwagi, iż udział w Konferencji będzie bezpłatny, a liczba miejsc dostępowych jest ograniczona, prosimy 
o przesłanie w terminie do dnia 27 maja br. na adres email: uup@suup.pl zgłoszeń do udziału 
w Konferencji zawierające imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który przekazane zostaną informacje o 
dostępie online do Konferencji. 

Przesłanie powyższego zgłoszenia będzie jednocześnie potwierdzeniem z zapoznaniem się z poniższą 
informacją i wyrażeniem zgody jn: 

Stowarzyszenie Unia Uzdrowiska Polskich informuje, że Państwa dane osobowe są zbierane przez SUUP w celach: organizacji Konferencji. 
Dane te są przeznaczone wyłącznie dla SUUP. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo 
wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Zgodę może 
Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich Al. 1000-lecia 2/6, 57-320 Polanica-Zdrój, informacji 
dotyczących Konferencji oraz innych informacji handlowych (z nią zawiązanych) w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

W imieniu organizatorów 
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