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W związkr: z drastycznie pagarszającą się sytuacją finansowo-ekonomiczną społek

r-lzdrcwiskowych spowodowaną progresją COV'D-19, !§ celu ratowania od
balkructwa i upadłościprzedsiębiorstw branży urdrowiskowej oraz miejsc pracy|

F**erłc,ia Zwiąlków 3*wodowych Prremysiu [h*łricznego, Szklarskiego

i

Ćeramicznego w Polsce z siedzibą w Katówi§aeh wnasi do Pana ?.emiera i Ministra
Zdrgwia - jako ofgaflu bezpośredni0 i u§iawówo ,nadzorując*go zaklaćy iecznictwa
uzdrowiskow*go o podjęcie pilnye h i nadzwycrajnycŁ dzialań prawnych,
finansowych oraz organizacyjnye§ powstrzymujących głębo11 regre§ ekonomicrny i
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całkowite załamanie lecznictwa uzdrowiskoweBo w kraju. Federacja ZZPCh§riC
zwraca sią iio Pana Prenriela w sprawie podjęcia konkrł:trrych clzialań ikrgków. które
pn;wo|ą rakładom lecznictwa uzdrowiskowego w tyrn trr_ldnym nkresie na trw
,,przeirwanie", a przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy, pokrycie kosztów
utrzymania w gotowości potencjału bazy uzdrowiskowej i ratrudnienia, a
'13{ro,ch
także ponlelze uchronic mate miaste:zka uzdrowiskowe od wzlostu lub powrotu do
strukiurainego bezrobocia, jako rniejsrowrłściom o okreslonej nlonokuiturze
uzdrowiskolve1

i tu

rystycznej.

§::*sirny rlo Pana Premiera i P;na Minisira ZcJlowia, w lej larlzwycrajne.j sytuacji
pr*gresli pandemicznej, o podjęcie riiestandardowych d:iałaij ratLl rlktlrvycIl dla
tltr;ymi]ria rizlałalrloscl gosporJarcze; lrlC7llic7,.,1 p()lJllcZ l)l l1,1.:

Pilne umorzenie lub ża§t§sowanie w 100% tzw.,,abclic,]i" lalicrek wypłaconych przer NFZ w ranrach
zawartych umów na realizację Świadczeń zdrcwotnyeh pr:ea podmioty urdrowiskowe, która ni, będzie
limitowaną p§rn§cą pub|iczną, a jedynie poŁryciern kosztów staĘch oraz gotcwości dg rgatiz; cji tych
Świadczeń ijej eząŚcił:lwą rekompensatą. Umorr*nie zaliczek lub 1tl0?t,,abolicja" ilowilna obejmow:c oltr*:
od 15 marca do 15 czerwca br., jako konsekwencja eiecyajiorganów Wtarizy Prrbliczn*j nakłaelająeej r:i crłliązek

1"

zawieszenia działalnościg*spodarczej przez podrłioty uzdrawiskowe; a 13kżc dotyczvć późniejszyeh t kresow,
2.

w któryeh byia wypłac*la śwladcze niodawconl"
W związku z pogłqbianiem się kryzysu i przeciłużającyn przebiegiem pandernii fOVlD-19 vl ak:esle jel rennvm,
a lakże wprowaelzonymi ograniczeniami w strelae h c;e rwonych, publicznymi vlypowiedłeniaxl prze d:.awicieii
Rządu, polilyków iepidemiologów {zachęca,jąeyxi sc}iorów do pozostania w domu}, oficjalnymiwyt1 ,rnyrni

l

wypowiedziami p:zedstawicieli NFZ o możliwi:śriberkonsekwencyjnego zwrót* skierowania na *czenie
uzdrawisk*we przet pacjentów oraz postęprljącynli ograniczeniami związanymi z wyelłużającymi się k ri*jkamr
do punktów poboru wykonujących obowiązkowe testy k:lrac.iL;szom ipacjenlom kierowanyx rl* ll§r,,wiska *
wnosimy o pilnc wznowienie, przynajrnniej do lańea 3,020 r., r*lliexenia kontrakt*rł/łmórą r lrlFZ
i świadczeniodaxeami uzdrowiskowymi ana|ogie:ni* jak w okręsię zawieszenia dzlałalnościlecrn e:le.!, tj.
wypłacanej miesięcznie zaiicrki w wysokości 1l12 kont:aklu.
lNyżej wymienione ograniczenia ora; publicane apele, lri{]rowane również przez Minist§.st§/o Zdl:wia
okresie pande*:ii, skutkują drastyc:nie rosnącymi niedojazdami paejenlów ikurac.iusły na eczenie
uzdrowiskow€ - n6 dzień dzisiejszy w wysokości nawet 3O Yo zakontraktowanych świadczeń zdrowl tnyclr *
oraz brakiem prłychodów ze strony uslug komercyjnych, co spowoduje calknwitą ut:,atę p ynnciści
finansowej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego pod koniec 28ża raku.
Pi}ną i niezbędną nowelizację Rozporlądzenia Ministra 7:drawia ws, świadcreń gw*rantowany*1,1 r. lakresu
lecznictwa uzd:orłiskow§§*:, dnia 23 lipca 3§l3 r. { 1j" §:, lJ, 2*t9 poa, 1§8i p§prlez zwiększenie crr§riowej
odpłatnościza koslty wyżywielia i naelegu w sanatorlr,§ łtl zwląlku żE wzlo§t€m inflacji i ] osztów
niezaleźnych od świadczeniodawców (tj. cen artykułów spozywczych, rIięsa, warzyw] *pial z wodę
iścieki,wywóz odpadów, energię elektryczną, varJatku od nieruchomości ]opłat za użytkowanie wirl:ys:.:)
Kolejno, z:ównanie poziomu finansowania prtźz swiadczeniobiorcę kosztów zakwaterowania i wyżyv ienra w
sanatorium uzdrowiskowym ]a jeden dzień pobytu w l sezonie rozliczeniowym. tj. CI.i 1 październik l do 30
kwietnia do poziomu finansowania w ll sezonie roz]ic:eniowym, tj, od 1 maja do 30 września- vicle: ; lłącznik
nr 2 do rozporrądzelja : dnia ?3 lipca ż0'I3 r.lnfllrr:rujerny, źe_lest to na§le ezwarte wystąpien]e w tej ,pravile
w tym roku do MZ - nis§lely, jak dotąd bezskutec;ne.
r"łu

3.

Szanowny Panie Premierze,
pr:edsiębiorstwa branży uzdrnwiskowej poniosfy jako pierwsze - już pocaątkiern żCIżOr. - §traty finłnsowe
nieaawinione, który€h Brzycayną byiy niedcjazdy pacjełłćw1;,:stytucjsnalnych i pełnepiat*ych, sią6ającę ca. 6a
m|n łłstych(o czym już pisaliśmyw poprrednich wystąpienialh} iw związku r brakiem iakithkłl*łiek przyl:hodów
nie byty w stani* p*kryć kosztów §tałych * *trryx*nia b*ry zatrudnienia
bęz bi*żącej r,lalizarji
ra kontra ktowa nycit śułiadczeź,

i

i
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Zaproponowane przez nas rozwlązania nrogą zapabiec caikowitej likwidacji branźy *zdrłwislł,awej, ler :nictwa
uzdrowiskowego, a tym samy.n drastyczne zubożenie miejscowości uz_drowiskowych. W t*j lrudnej i wyj; tkowej
sytuacji podmioty lełznicz* podejmują w swoich przedsię§iorstwach programy restrukt;_l:-y:acyjne i sarracli
kosztów działaIności,Jednak t:er nadrwyc:ajnych. pi!nych działań or3z pomocy Rządu w z:krs:ie ws1 ietanla
płynnościfinansowej orar pok:"ycia kosztńw staly§h;wią;anych z utrzymaniem gotcwlśeirlo realiracji śwadcreń
zdrowotnych, branry l:clrnwiskowejgrlzi całkowita zapaśćorganizacyjna i finansowa.

Z wyr*zami szacunku

p,RZĘWooHicricv
Federacji Zw, Zaw, Pzem. Chóm.
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._. ivlinister Rorwo.lu, Fracy i Technoloęii * ?an Jarłslaw 6owin,
1. Wiceprez.eJ nady Mini§trów.
ż. Minist*r Rodziny i Polityki §pałecrnej.- Fan] Marlena Maciąg,
3. p,o- Prezesa Narodorłego Fundusru Edrowia * Pan Filip Nowak,
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