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         Uzdrowisko -
         Spółka :

       BUSKO
       CIECHOCINEK
       CIEPLICE
       HORYNIEC
       INOWROCŁAW
       IWONICZ
       KAMIEŃ POMORSKI
       KOŁOBRZEG
       KONSTANCIN
      KRAKÓW-Swoszowice
      KRYNICA-Żegiestów
      LĄDEK - Długopole
      NAŁĘCZÓW
      POLANICA- Duszniki
       - Kudowa
      POŁCZYN
      PRZERZECZYN
      RABKA
      RYMANÓW
      SZCZAWNICA
      SZCZAWNO -Jedlina
      ŚWIERADÓW -      
       Czerniawa
      ŚWINOUJŚCIE
      USTKA
      USTROŃ
      WIENIEC
      WYSOWA
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                                           Sz. Pan 
                                           Mikołaj Budzanowski 
                                           Minister Skarbu Państwa 
                                           Warszawa 

 
Dotyczy :  projektu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu 
zakładów lecznictwa  uzdrowiskowego prowadzonych  w  formie  jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa,  które nie będą podlegać prywatyzacji,  przesłanego do 
konsultacji pismem z dnia 13 czerwca 2012r. o zn. MSP/DNW/3461/12(DNW-MI-
0240-3/11).

   Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się 
z  ww.  projektem  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  Państwa  oraz 
uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie negatywnie opiniuje przedmiotowy 
projekt  rozporządzenia  i  wnosi  o  utrzymanie  w  całości  obecnie 
obowiązującego  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  Państwa  z  dnia 
8 października 2008r. obejmującego wyłączenie z prywatyzacji uzdrowisk : 
Busko, Ciechocinek Krynica, Kołobrzeg, Lądek, Rymanów i Świnoujście.  

Uzasadnienie :

Minister  Skarbu  Państwa  w  porozumieniu  z  Ministrem  Zdrowia  wydał  w  dniu 
8  października  2008r.  rozporządzenie,  w  którym  wskazał  z  grupy  26  spółek 
uzdrowiskowych 7. spółek uzdrowiskowych, które nie będą podlegać prywatyzacji, 
tj. : Busko, Ciechocinek Krynica, Kołobrzeg, Lądek, Rymanów i Świnoujście. 
Rozporządzenie  zostało  wydane  na  podstawie  art.  64  ustawy  o  lecznictwie 
uzdrowiskowym, który to artykuł obowiązuje i na jego podstawie Minister Skarbu 
Państwa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustalił listę spółek uzdrowiskowych 
wyłączonych z prywatyzacji. W okresie od 8 października 2008r. nie zaszły żadne 
okoliczności, które upoważniały by Ministra Skarbu Państwa i Ministra Zdrowia do 
zmiany ww. rozporządzenia. 

Spółki uzdrowiskowe wyłączone zostały z prywatyzacji z uwagi na : 

1. zapewnienie równego i powszechnego dostępu do lecznictwa
    uzdrowiskowego,
2. zapewnienie leczenia uzdrowiskowego o zróżnicowanych kierunkach
    leczniczych,
3. wielkość oraz ilość posiadanych i wykorzystywanych przez spółkę 
    zasobów i tworzyw leczniczych,   
4. możliwość rozwoju kierunku rehabilitacyjnego,
5. posiadane przez spółkę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.   
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Spółki  uzdrowiskowe  wyłączone  z  prywatyzacji  mają  więc  zapewnić  teraz  i  w 
przyszłości równy i powszechny dostęp pacjentom do leczenia uzdrowiskowego o 
zróżnicowanych  kierunkach  leczniczych  z  uwagi  na  wielkość  oraz  ilość 
posiadanych  przez  spółki  zasobów  leczniczych,  możliwość  rozwoju  kierunku 
rehabilitacyjnego oraz posiadane urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Siedem 
spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji spełnia wszystkie wskazane 
w art. 64 wymogi.    

Sekcja Krajowa uważa, że Ministerstwo Zdrowia, które jest odpowiedzialne 
za politykę zdrowotną, wydając bardzo lakoniczną i powierzchowną opinię w 
przedmiocie sprawy, podpisaną przez byłego już Podsekretarza Stanu Marka 
Habera,  nie  dokonało  żadnej  analizy  w  zakresie  wpływu  prywatyzacji 
uzdrowisk na dostępność do leczenia uzdrowiskowego. 

Przykładem  tego,  iż  Minister  Zdrowia  nie  uwzględnił  wpływu  prywatyzacji  na 
dostępność  do  leczenia  uzdrowiskowego  jest  fakt,  iż  Spółki  wyłączone  z 
prywatyzacji posiadają największe w kraju zasoby wód leczniczych i urządzenia 
lecznicze służące ogółowi społeczeństwa do leczenia i rehabilitacji. Od działalności 
tych spółek w danej miejscowości uzdrowiskowej oraz od dostarczania zasobów 
leczniczych do innych podmiotów zależy leczenie uzdrowiskowe we wszystkich 
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego znajdujących się w danej miejscowości, w 
tym  nie  będących  spółkami  uzdrowiskowymi  Skarbu  Państwa.  Są  to  zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego należące m.in. do MSWiA, MON, sanatoria branżowe, 
prywatne itd.,  które  bez dostępu do naturalnych  tworzyw leczniczych nie  będą 
mogły  mieć  kontraktów  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  i  nie  będą  mogły 
udzielać  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  lecznictwa  uzdrowiskowego!! 
Warunkiem  podpisania  kontraktu  przez  NFZ  z  danym  zakładem  lecznictwa 
uzdrowiskowego jest bowiem wymóg posiadania naturalnych tworzyw leczniczych 
przez  zakład  lecznictwa  uzdrowiskowego,  lub  umowa  na  jego  dostawę  przez 
uzdrowisko – spółkę, która jest właścicielem koncesji oraz właścicielem urządzeń 
lecznictwa  uzdrowiskowego.  W  przypadku  prywatyzacji  takich  spółek  jak  : 
Busko,  Ciechocinek,  Krynica,  Kołobrzeg,  Lądek,  Rymanów  i  Świnoujście 
właściciel takiej spółki będzie miał w posiadaniu zasoby naturalne i będzie 
ustalał  zasady  ich  dostarczania  do  innych  podmiotów. W  przypadku 
niedostarczenia  ich  do  innych  podmiotów,  utracą  one  status  zakładu 
lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym kontrakt  z NFZ!!     
Obecnie Minister Skarbu Państwa i Minister Zdrowia poprzez akcje w spółkach 
uzdrowiskowych  wyłączonych  z  prywatyzacji  posiada  bezpośredni  wpływ  na 
kierunki  rozwoju  tych  spółek  -  ze  szczególnym  uwzględnieniem  lecznictwa 
uzdrowiskowego dla dorosłych i dzieci /szpitalnego i sanatoryjnego/, jak również 
ma  wpływ  na  wykorzystanie  i  dysponowanie  zasobami  naturalnych  tworzyw 
leczniczych  i  ogólnie  dostępnych  urządzeń  leczniczych,  takich  jak  ;  tężnie  czy 
pijalnie wód leczniczych oraz zakładów przyrodoleczniczych.  Prywatyzując ww. 
spółki  uzdrowiskowe,  w  szczególności  Minister  Zdrowia  pozbawia  się 
wpływu  na   przyszłość  lecznictwa  uzdrowiskowego,  dostęp  do  leczenia 
uzdrowiskowego i wykorzystanie zasobów leczniczych w procesie leczenia 
uzdrowiskowego!!  
     
W umowach prywatyzacyjnych Minister Skarbu Państwa stara się zapewnić 
leczenie uzdrowiskowe w prywatyzowanych spółkach przez okres 2-3 lat, ale 
nie może zobowiązać nowego właściciela do prowadzenia tej działalności  w 
dłuższym  okresie  czasowym,  co  podkreślają  podczas  każdego  spotkania 
przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa. 
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Nowy  właściciel  uzdrowiska,  kiedy  uzna  po  kilku  latach,  że  działalność 
lecznicza, utrzymanie personelu medycznego, zakładu przyrodoleczniczego, 
wymogów stawianych przez NFZ i  Ministerstwo Zdrowia - nie opłacają się 
mu, może z niej  zrezygnować na rzecz działalności  komercyjnej,  a  więc ; 
hotelowej, spa, wellness itp., wykorzystując lokalizację obecnych obiektów 
leczniczych w centrach uzdrowisk,  a  więc strefie  „A”  uzdrowiska!!  Należy 
podkreślić,  że już teraz doba w hotelu 4-ro gwiazdkowym kosztuje  w centrum 
uzdrowiska ok.  250zł. za dobę,  a NFZ za pacjenta płaci  ok.  66-75zł. za dobę. 
Należy się więc spodziewać, że prywatny inwestor, kupując spółkę, będzie liczył na 
szybki  zwrot  poniesionych  nakładów  i  na  zyski,  a  nie  na  realizację  polityki 
zdrowotnej Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Przykładem takim jest Uzdrowisko Nałęczów, które zostało kupione przez Sp-kę 
Nestle,  Oddział  Holenderski.  Po  10  latach  spółka  NESTLE  wyłączyła  się  z 
działalności  leczniczej,  a  zajęła  się  wyłącznie  produkcją  wody  mineralnej 
„Nałęczowianka”!!  Należy  przy  tym  podkreślić,  że  takie  obawy  dotyczą  także 
pozostałych uzdrowisk, ponieważ produkcja i sprzedaż wód jest znacznie bardziej 
opłacalna niż wykorzystywanie jej do zabiegów i leczenia!! Uzdrowiska – spółki ze 
sprzedaży wód leczniczych i mineralnych mają na bieżąco środki na odnawianie 
bazy leczniczej, a wyodrębnienie produkcji i sprzedaży wody ze spółki prowadzić 
będzie  do  degradacji  głównie  majątku  leczniczego.  Należy  również  podkreślić 
wagę historyczną uzdrowisk i często ich zabytkowy charakter, który jednakże służy 
nieprzerwanie do leczenia uzdrowiskowego, które jest integralną częścią systemu 
ochrony zdrowia.  

Wobec  powyższych  faktów  i  zagrożeń,  a  także  obowiązywania  art.  64  w 
ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich 
NSZZ  „Solidarność”  negatywnie  opiniuje  projekt  rozporządzenia  Ministra 
Skarbu Państwa w zakresie prywatyzacji  uzdrowisk :  Busko, Ciechocinek, 
Kołobrzeg,  Lądek,  Rymanów  i  Świnoujście,   a  w  przyszłości  również 
Krynicy!!     
    
Sekcja  Krajowa  Uzdrowisk  Polskich  NSZZ  „Solidarność”  domaga  się  od 
Ministra  Zdrowia  i  Ministra  Skarbu  Państwa  utrzymania  obecnie 
obowiązującego rozporządzenia uzgodnionego w dniu 8 października 2008r. 
w  myśl  którego  ww.  uzdrowiska  wyłączone  zostały  z  prywatyzacji. Takie 
rozwiązania  są  również  obecnie  w  Unii  Europejskiej  i  były  w  Polsce  już 
w okresie międzywojennym.    

Wprowadzenie  nowego rozporządzenia  MSP będzie  działaniem na  szkodę 
Państwa oraz ograniczy dostęp pacjentom do lecznictwa uzdrowiskowego.    
 
                                                           Z poważaniem 
                                                                                             Zdzisław Skwarek 
Otrzymują;                                                                                 Przewodniczący Sekcji  
1. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
2. Sejmowa Komisja Zdrowia 
3. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
4. Kancelaria Premiera i Prezydenta RP
5. Prezes NFZ 
6.Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
7. Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ”S”
8. Unia Uzdrowisk Polskich
9. KZ NSZZ „S” w uzdrowiskach


