
5. Wnioski 
Niepokojącą sytuację na rynku uzdrowisk dodatkowo potęguje chaos panujący w polskiej 

służbie zdrowia, która zamiast oferować możliwości z korzystania z pobytów długoterminowych 
w ośrodkach uzdrowiskowych, stawia bariery nie do pokonania dla większości obywateli. 
Pocieszającym jest natomiast fakt, że zauważalne są zmiany w kierunku zdobywania nowych 
klientów-kuracjuszy, a także próby zatrzymania stałych klientów. Sytuacja finansowa uzdrowisk 
śląskich jest niezadowalająca i wymusza na dyrekcji ośrodków uzdrowiskowych działania 
marketingowe na przykład takie, jak: tworzenie nowych ofert, łączenie ofert w pakiety, czy też 
tworzenie tzw. „promocyjnych zabiegów” itp. Ze strony władz miejskich także widoczne jest 
zwiększenie aktywności w celu polepszenia sytuacji uzdrowisk, gdyż to one przynoszą lub 
mogłyby przynieść znaczne zyski dla gminy. 

W świetle przeprowadzonych wywiadów z kuracjuszami, turystami i odwiedzającymi 
można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. głównym celem przyjazdu był pobyt w uzdrowisku, który zadeklarowało 67,1% 
odwiedzających oraz sport i rekreacja – 14%; odwiedziny rodziny i wydarzenia 
kulturalne były celem przyjazdu dla 4,1% osób w każdej grupie, natomiast po 3,6% 
ankietowanych przyjechało z powodu pracy, zakupów i zwiedzania; 

2. charakter uzdrowiskowy, wypoczynkowy i turystyczny miejscowości będzie 
odzwierciedlony w długości pobytu na miejscu, gdzie 62% odwiedzających 
przyjechało na dłużej niż 7 dni, a od kilku do 7 dni zostało 27,5% osób; 

3. duży udział kuracjuszy wśród osób odwiedzających powoduje, że 62,5% nocuje w 
ośrodku sanatoryjnym; przyjazd na wypoczynek skłonił do korzystania z noclegów 
na kwaterze prywatnej 14% osób, a 6,5% nocowało w hotelu, 3,5% na kempingu, 
3% u znajomych, 2% miało własne mieszkanie; pozostałe 8,5% ankietowanych nie 
nocowało w Ustroniu; 

4. 58,5% odwiedzających do przyjazdu do Ustronia skłoniły potrzeby zdrowotne, 
zarówno leczenie, rehabilitacja, kuracja, jak i zabiegi; chęć wypoczynku i rekreacji 
przyciągnęła 24,5% osób do przyjazdu do analizowanego obszaru; organizowane 
imprezy skłoniły do odwiedzenia miejscowości 4,5% respondentów, zakupy jedynie 
2%, a 3,2% przyjechało do pracy; 

5. atrakcyjność obiektu może być również oceniona dzięki wskazywanym przez 
odwiedzających mankamentom, w tym przypadku najczęściej ankietowani 
odpowiadali, że niczego im nie brakowało – 82% osób, natomiast 6% wskazało na 
brak ławek i koszy na śmieci, 4% nie była usatysfakcjonowana ilością miejsc do 
rozrywki, 2,5% brakowało miejsc do odpoczynku i ścieżek rowerowych, brak 
informacji utrudniało pobyt 3,5% odwiedzającym; 

6. ponad połowa – 68,5% kuracjuszy i turystów stan uzdrowiska oraz miasto oceniło 
bardzo dobrze, 27,5% osób wystawiła ocenę dobrą, a 4% określiła analizowany 
obiekt jako średniej klasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowości oraz gminy uzdrowiskowe chcąc utrzymać się na wolnym rynku i pozostać 

konkurencyjnymi powinny swą działalność prowadzić zgodnie z zasadami marketingu 
ukierunkowanego na potrzeby konsumentów. Podział rynku według określonego kryterium na 
grupy konsumentów, które stanowić będą dla danego przedsiębiorstwa punkt odniesienia w 
dalszym ukierunkowaniu działania, określa się mianem segmentacji1. Zatem poznanie całego 

                                                           
1 A. Lewandowska, Segmentacja jako istotny element marketingowego kształtowania 

produktu turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim, w: Marketing 
przyszłości. Trendy-Strategie-Instrumenty-Media w kreowaniu wizerunku. Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kulice 2005, s. 218. 



Kierunki rozwoju oferty usługowej… 
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wachlarza preferencji konsumentów wydaje się być nieodzownym warunkiem szeroko 
rozumianego sukcesu. 
 


