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WST P

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego z serii „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” prezentuj  wyniki prac badawczych oraz dorobek nauko-
wy polskich i zagranicznych badaczy, których zainteresowania naukowe zwi -
zane s  z turystyk , ze szczególnym uwzgl dnieniem jej aspektów ekonomicz-
nych. Turystyka, ze wzgl du na swój interdyscyplinarny charakter, pozostaje  
w spektrum zainteresowa  badaczy reprezentuj cych ró ne dyscypliny nauko-
we, w tym ekonomi , prawo, geografi  czy kultur  fizyczn .

Sta y rozwój turystyki wyra aj cy si  zarówno przez wzrost liczby tury-
stów, jak i dochodów czy zatrudnienia w turystyce, powoduje coraz wi ksze jej 
zró nicowanie wewn trzne. Pojawiaj  si  nowe formy i rodzaje turystyki (co 
wynika ze zmiany oczekiwa  turystów), a jej klasyczne formy ulegaj  prze-
kszta ceniom. Jedn  z najstarszych form turystyki jest turystyka zdrowotna, 
która w tradycyjnej formie wi za a si  z wyjazdami w celach leczniczych, a jej 
g ówny element stanowi a turystyka uzdrowiskowa. Wspó cze nie w turystyce 
zdrowotnej wyró nia si  nie tylko turystyk  uzdrowiskow , ale tak e jej nowo-
czesne formy – turystyk  spa i wellness oraz medyczn . Nowe trendy w stylu 
ycia, preferuj ce zdrowy tryb ycia i wypoczynku w czystym i przyjaznym 
rodowisku oraz dba o  o kondycj  fizyczn  i psychiczn , spowodowa y

wzrost zainteresowania turystyk  zdrowotn , a w konsekwencji jej post puj ce
przemiany. Znalaz o to odzwierciedlenie w pracach naukowych, dla których 
problematyka turystyki zdrowotnej i jej przekszta ce  sta a si  g ównym obsza-
rem badawczym. Aktualny numer ZN US Ekonomiczne Problemy Turystyki 
prezentuje zagadnienia dotycz ce specyfiki turystyki uzdrowiskowej, ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem jej znaczenia dla rozwoju regionów, w podziale na 
dwie g ówne cz ci – pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów rozwoju tury-
styki uzdrowiskowej, druga za  – jej regionalnych problemów rozwoju. 

Beata Meyer 
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ALEKSANDER PANASIUK
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MIEJSCE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ  
W STRUKTURZE RYNKU TURYSTYCZNEGO 

Streszczenie 

Turystyka uzdrowiskowa, b d ca form  turystyki zdrowotnej, stanowi element 

rynku turystycznego, wyodr bniony z punktu widzenia motywacji do uprawiania tury-

styki. Tej formie turystyki odpowiada oferta wynikaj ca z funkcjonowania podmiotów 

rynku turystycznego uj tego w sposób kompleksowy, ale tak e oferta specjalistyczna, 

odpowiadaj ca potrzebom turystów uprawiaj cych turystyk  uzdrowiskow  (tj. kura-

cjuszy). Cz  wyspecjalizowanej oferty turystyki uzdrowiskowej mo e by  jednak 

podstaw  do kszta towania popytu turystów przebywaj cych do uzdrowisk w innych 

celach ni  lecznicze. Wówczas oferta turystyki uzdrowiskowej stanowi dla nich uzu-

pe niaj cy sposób zaspokojenia ich potrzeb turystycznych w destynacji uzdrowiskowej. 

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu rynku turystycznego oraz wskazanie 

w jego strukturze na miejsce turystyki uzdrowiskowej jako formy turystyki, wraz z wy-

odr bnieniem elementów rynku turystyki uzdrowiskowej. 

S owa kluczowe: rynek turystyczny, turystyka uzdrowiskowa 

Wprowadzenie

Problematyka rynku turystycznego obejmuje zró nicowany zakres jego 
elementów, zarówno w uk adzie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Zakres 
ofertowy rynku turystycznego jest pochodn  struktury gospodarki turystycznej, 



10 Aleksander Panasiuk

w której nale y wyodr bni  elementy bezpo rednie (zwi zane z obs ug  ruchu 
turystycznego) oraz po rednie (wynikaj ce z tworzenia ofert dla mieszka ców
obszarów turystycznych, ale jednocze nie i dla turystów przyje d aj cych do 
tych obszarów). W uj ciu podmiotowym uwag  zwróci  nale y na dwie grupy 
oferentów na rynku turystycznym: komercyjnych (przedsi biorców turystycz-
nych) i publicznych (jednostki samorz dowe wraz z organizacjami pozarz do-
wymi – reprezentuj cych destynacje turystyczne).  

Turystyka uzdrowiskowa, b d ca form  turystyki zdrowotnej, stanowi 
element rynku turystycznego, wyodr bniony z punktu widzenia motywacji do 
uprawniania turystyki. Tej formie turystyki odpowiada oferta wynikaj ca
z funkcjonowania podmiotów rynku turystycznego uj tego w sposób komplek-
sowy, ale tak e oferta specjalistyczna, odpowiadaj ca potrzebom turystów 
uprawiaj cych turystyk  uzdrowiskow  (tj. kuracjuszy). Cz  wyspecjalizo-
wanej oferty turystyki uzdrowiskowej mo e by  jednak podstaw  do kszta to-
wania popytu turystów przybywaj cych do uzdrowisk w innych celach ni  lecz-
nicze. Wówczas oferta turystyki uzdrowiskowej stanowi dla nich uzupe niaj cy 
sposób zaspokojenia ich potrzeb turystycznych w destynacji uzdrowiskowej. 

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu rynku turystycznego oraz 
wskazanie w jego strukturze na miejsce turystyki uzdrowiskowej jako formy 
turystyki, wraz z wyodr bnieniem elementów rynku turystyki uzdrowiskowej.  

1. Istota i zakres rynku turystycznego  

Wspó cze nie poj cie „rynek” obejmuje transakcje realne i wirtualne, do-
tycz ce kupna i sprzeda y zarówno towarów (dóbr materialnych), jak te  us ug
i innych, niematerialnych przedmiotów wymiany rynkowej. W literaturze eko-
nomicznej nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji tej kategorii. 
Rynek bywa rozumiany jako: 

– miejsce i forma konfrontowania popytu i poda y, komunikowania si
dostawców z nabywcami oraz sprzedawania i kupowania produktów 
(g ównie dóbr i us ug),

– zbiór podmiotów reprezentuj cych poda  (wytwórcy, sprzedawcy)  
i popyt (konsumentów). 
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W. Wrzosek okre la rynek jako „ogó  stosunków zachodz cych mi dzy 
podmiotami uczestnicz cymi w procesach wymiany”1. Rozwini ciem tej defini-
cji jest interpretacja S. Mynarskiego, który za rynek uwa a ogó  stosunków 
wymiennych mi dzy sprzedawcami, oferuj cymi do sprzeda y produkty po 
okre lonej cenie (czyli zg aszaj cymi poda ), a kupuj cymi, wyra aj cymi ch
zakupu tych produktów popart  odpowiednimi rodkami p atniczymi (czyli 
zg aszaj cymi popyt)2. Tak rozumiany rynek obejmuje podmioty rynkowe, któ-
rymi s  sprzedaj cy i kupuj cy, oraz przedmioty rynkowe, którymi s  towary, 
us ugi, rodki p atnicze, a tak e wzajemne relacje mi dzy tymi elementami, 
wp ywaj ce na kszta towanie si  stosunków wymiennych. Poj cie rynku mo na
zinterpretowa  tak e jako proces, w którym sprzedawcy i kupuj cy okre laj
przedmiot i warunki jego sprzeda y. 

Decyduj cym problemem dla dalszych rozwa a  jest interpretacja poj cia
„rynek turystyczny”. Przed przyst pieniem do próby sformu owania tego poj -
cia uwag  nale y jednak zwróci  na jego dwa zakresy: podmiotowy i przedmio-
towy. 

W sk ad strony poda owej rynku wchodz  nie tylko tradycyjnie rozumiani 
us ugodawcy turystyczni (przedsi biorcy dzia aj cy na zasadach komercyj-
nych), ale tak e instytucje tworz ce warunki do kreowania i udost pniania ofer-
ty turystycznej – przede wszystkim jednostki administracji samorz dowej oraz 
organizacje turystyczne (opieraj ce swoj  dzia alno  na zasadach non-profit). 
Przedmiotem dzia alno ci tzw. niekomercyjnych podmiotów strony poda owej
rynku turystycznego s  zarówno dobra i us ugi, jak równie  kszta towanie wa-
runków rozwoju oferty turystycznej w obszarze turystycznym. Przedmiotem 
oferty na rynku turystycznym s  zatem nie tylko w sko rozumiane produkty, 
b d ce dobrami i us ugami oferowanymi przez przedsi biorstwa turystyczne, 
ale tak e wiadczenia (np. udost pnianie walorów turystycznych czy szerzej 
rozumiane atrakcje turystyczne) oraz ogólne warunki do korzystania z funkcji 
turystycznej obszaru (o charakterze infrastrukturalnym lub informacyjnym) 
udost pniane przez jednostki samorz dowe i organizacje turystyczne. Dla po-
trzeb interpretowania zjawisk zachodz cych na rynku, w którym przedmiotem 
wymiany s  nie tylko us ugi turystyczne, u ywanie terminu „rynek us ug turys-

                                                          
1  W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13. 
2  S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, 

Kraków 1995, s. 9. 
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tycznych” nie by oby adekwatne do jego zakresu. Przyj  zatem nale y, e w a -
ciwym okre leniem dla procesów zachodz cych w turystyce jest „rynek turys-
tyczny”. 

Rynek us ug turystycznych jest istotn  cz ci  rynku turystycznego. Poj -
cie „rynek turystyczny” obejmuje natomiast od strony poda owej – obok us ug
turystycznych wiadczonych przez przedsi biorstwa turystyczne – elementy 
oferty turystycznej jednostek niekomercyjnych.  

W uj ciu przedmiotowym rynek turystyczny tworz : popyt turystyczny, 
poda  turystyczna wraz cen  i warunkami sprzeda y ofert turystycznych. Na 
ogólny rynek turystyczny sk adaj  sie natomiast nast puj ce subrynki: 

a) rynek dóbr turystycznych obejmuj cy: 
– podstawowe dobra turystyczne, okre lane jako walory i atrakcje tu-

rystyczne, stanowi ce o bezpo rednim zainteresowaniu turystów 
obszarem turystycznym, które nie podlegaj  zwyczajowo rozumia-
nemu obrotowi rynkowemu, ale które s  udost pniane dzi ki ofer-
cie rynku przez tzw. warunki do uprawiania turystyki, 

– towary zakupywane przez turystów, zarówno w miejscu emisji tu-
rystycznej, poprzedzaj ce wyjazd, w trakcie pobytu), a tak e po 
powrocie,

b) rynek us ug turystycznych obejmuj cy: 
– niematerialne wiadczenia nabywane jako pojedyncze (us uga noc-

legowa, us uga gastronomiczna); pojedyncze b d ce uzupe nieniem 
pakietu turystycznego (np. wycieczka fakultatywna, wst p do 
atrakcji turystycznej) lub wy cznie w formie pakietowej (np. im-
preza turystyczna all inclusive);  

– wszelkie pozosta e us ugi nabywane przez turystów, nazywane 
us ugami paraturystycznymi, 

c) tzw. rynek warunków do uprawiania turystyki – jest to okre lenie
umowne, obejmuj ce zarówno elementy materialne i niematerialne, 
decyduj ce o ofercie w miejscu docelowym turystyki (np. dost p do 
infrastruktury lokalnej, informacja turystyczna, wypo yczanie sprz tu
turystycznego). 
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Wymienione rynki stanowi cznie zakres rynku turystycznego. Przed-
miotem oferty na tak rozumianym rynku jest szeroko rozumiany produkt turys-
tyczny3.

Na tej podstawie mo na zinterpretowa  poj cie „rynek turystyczny”, 
zgodnie z którym jest to suma procesów, w których nabywcy (g ównie tury ci)
i oferenci reprezentuj cy poszczególne subrynki turystyczne (dóbr turystycz-
nych, us ug turystycznych i warunków do uprawiania turystyki) okre laj
przedmioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny), cen  oraz wa-
runki ich kupna-sprzeda y. Przy tym oferta rynku turystycznego wi e si
z zaspokajaniem potrzeb osób podczas podró y i pobytu poza codziennym oto-
czeniem i jest pochodn  motywów uprawiania turystyki. 

Rynek us ug turystycznych, b d cy cz ci  rynku turystycznego, obejmuje 
z regu y pojedyncze transakcje kupna-sprzeda y us ug turystycznych (noclego-
wych, gastronomicznych, przewozowych i innych) i stanowi proces, w którym 
us ugobiorcy (tury ci) i us ugodawcy (wytwórcy us ug turystycznych) okre laj
zakres i warunki sprzeda y oferty, która jest przedmiotem transakcji. 

Rynek dóbr turystycznych oraz tzw. rynek warunków do uprawiania turys-
tyki nie mog  istnie  w sposób wyizolowany od rynku us ug turystycznych; 
stanowi  one integraln  cz  ca o ciowo rozumianego rynku turystycznego. 
Us ugi turystyczne s  wyj ciowym elementem, na który skierowany jest popyt 
turystyczny, warunkuj c istnienie ca ego rynku turystycznego oraz pozosta ych 
obu wymienionych subrynków. (Nale y jednak zauwa y , e w stosunku do 
us ug turystycznych pierwotn  decyzj  decyduj c  o popycie turystycznym jest 
wybór destynacji turystycznej). 

W uj ciu podmiotowym zarówno rynek turystyczny, jak i b d cy jego 
cz ci  rynek us ug turystycznych oznaczaj  okre lony zbiór nabywców us ug
i wytwórców us ug turystycznych dokonuj cych transakcji rynkowych w turys-
tyce.  

Istotnym problem w obszarze podejmowanych rozwa a  jest podkre lenie,
e rynek turystyczny jest cz ci  sk adow  zarówno ogólnego rynku, jak i ryn-

ku us ug. wiadczenia materialne i niematerialne oferowane turystom s  po-
chodn  ca ej struktury gospodarki, wszystkich rynków sektorowych i praktycz-
nie wi kszo ci bran owych. 

                                                          
3 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2011, s. 206–209. 
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2. Struktura rynku turystycznego 

Analiza rynku to rejestracja struktury zachowania si  rynku w okre lonym 
czasie i miejscu, zmierzaj ca do poznania procesów rynkowych i stanowi ca
podstaw  do podejmowania decyzji. Przedmiotem analizy rynku jest w a ciwie
(poprawnie) zinterpretowany rynek. Analiza rynku odnosi si  do atrakcyjno ci
rynku i jego struktury, obejmuje m.in. zagadnienia: wielko ci rynku, wzrostu, 
konkurencji, oczekiwanych wyników. W ramach analizy rynku prowadzone s
badania poszczególnych elementów tego rynku: 

– nabywców – zw aszcza w aspekcie kryteriów segmentacyjnych, 
– konkurencji – zwi zane z identyfikacj  podmiotów konkurencyjnych 

na rynku, ich strategii oraz pozycji konkurencyjnej, 
– otoczenia rynkowego – czynników o charakterze kulturowym, poli-

tycznym, prawnym, spo ecznym, technologicznym, które mog  wp y-
n  na funkcjonowanie rynku. 

Wymienione zagadnienia szczegó owe stanowi  winny podstaw  oceny 
struktury rynku turystycznego. Analiza rynku mo e by  prowadzona w odnie-
sieniu do jego wybranych aspektów w celu zdobycia wiedzy o rz dz cych tym 
rynkiem mechanizmach, a zw aszcza do uzyskania informacji o szczegó owych 
elementach jego funkcjonowania4. Dla potrzeb dalszych rozwa a  najistotniej-
sz  kwesti  jest przybli enie podmiotowej i przedmiotowej struktury rynku 
turystycznego.  

Podstaw  analizy struktury podmiotowej jest zinterpretowanie podmiotów 
wyst puj cych w roli nabywców i sprzedawców5, wraz z okre leniem ich stanu 
rodzajowego, ilo ciowego i innych cech decyduj cych o funkcjonowaniu tych 
podmiotów na danym rynku. Przyjmuj c, e rynki maj  charakter regulowany, 
niezb dnym jest tak e odniesienie si  do zakresu podmiotów sfery regulacyjnej 
wraz z okre leniem ich relacji z nabywcami i sprzedawcami. 

Struktura przedmiotowa rynku stanowi pochodn  klasycznie rozumianego 
mechanizmu rynkowego i jest zwi zana z elementami rynku oraz przedmiotami 
wymiany. Odzwierciedla zatem relacje mi dzy elementami rynku w zakresie 
poszczególnych przedmiotów wymiany6. Niezb dnym elementem decyduj cym 

                                                          
4 Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003, s. 30. 
5  W. Wrzosek, Funkcjonowanie…, s. 45. 
6  Ibidem, s. 49. 



Miejsce turystyki uzdrowiskowej… 15

o kszta cie rynku jest cena, która wyznacza relacje mi dzy elementami rynku, tj. 
decyduje o zaistnieniu dwóch mo liwych sytuacji: przewagi popytu nad poda
lub przewagi poda y nad popytem. 

Kompleksowo rozumian  struktur  rynku turystycznego tworz :
1. W uk adzie podmiotowym:  

a) wiadczeniodawcy: 
– przedsi biorcy wiadcz cy us ugi turystyczne i paraturystyczne,  
– destynacje turystyczne, 

b) konsumenci: 
– us ugobiorcy zakupuj cy us ugi turystyczne, reprezentuj cy 

zidentyfikowane segmenty rynku, 
– tury ci przyje d aj cy do destynacji turystycznych, korzysta-

j cy z podstawowych dóbr turystycznych, infrastruktury tury-
stycznej i kupuj cy towary i us ugi,

c) podmioty polityki turystycznej – reguluj ce funkcjonowanie rynku. 
2. W uk adzie przedmiotowym:  

a) popyt turystyczny, 
b) poda  turystyczna, kszta towana przez us ugodawców i destyna-

cje turystyczne, 
c) cena oferty turystycznej jako podstawowa determinanta mechani-

zmu kszta tuj cego relacje pomi dzy popytem turystycznym  
a poda  turystyczn .

Konsekwencj  tak rozumianego uk adu elementów rynku turystycznego 
jest okre lenie wewn trznej struktury poda owej tego rynku. Jak wynika  
z przeprowadzonych ju  rozwa a , w ród elementów rynku turystycznego na-
le y sklasyfikowa :

a) podmioty szeroko rozumianej gospodarki turystycznej dzia aj cy  
 w miejscu emisji turystycznej: 

– us ugodawcy turystyczni (biura podró y zajmuj ce si  sprzeda
ofert wyjazdowych, przewo nicy turystyczni i inne przedsi bior-
stwa transportu pasa erskiego, piloci wycieczek), 

– inne podmioty zaopatruj ce turystów w niezb dne rodki do 
uprawniania turystyki (produkcja i sprzeda  towarów niezb dnych 
lub przydatnych do uprawiania turystyki), 



16 Aleksander Panasiuk

b) podmioty szeroko rozumianej gospodarki turystycznej dzia aj ce
 w miejscu recepcji turystycznej: 

– us ugodawcy turystyczni (hotelarze, restauratorzy, podmioty oferu-
j ce us ugi atrakcji miejsca docelowego, przewodnicy turystyczni), 

– inne podmioty kszta tuj ce ofert  turystyczn  (transport lokalny, 
handel, pozosta e us ugi),

c) destynacje turystyczne: 
– jednostki samorz du terytorialnego, odpowiedzialne za tworzenie 

warunków do uprawiania turystyki, kszta towanie wspó pracy  
z us ugodawcami turystycznymi w recepcji turystycznej, b d ce
z regu y odpowiedzialne za system informacji turystycznej, 

– organizacje turystyczne, wspieraj ce jednostki samorz dowe w re-
alizacji ich funkcji oraz niezale nie kszta tuj ce wspó prac  po-
mi dzy us ugodawcami turystycznymi i pomi dzy us ugodawcami 
a samorz dem. 

3. Rynek turystyki uzdrowiskowej  

Rynek turystyczny mo e by  analizowany tak e przez uwzgl dnienie
aspektów bran owych (hotelarski, biur podró y, przewozów turystycznych 
itd.), kryteriów segmentacyjnych, celów (motywów) uprawiania turystki. 
W praktyce ka de przedsi biorstwo turystyczne mo e dokonywa  podzia u
rynku za pomoc  wybranych przez siebie kryteriów. Na potrzeby poznawczo- 
-praktyczne ka dy rodzaj rynku i jego cechy mo na opisa , charakteryzuj c
przedmiot wymiany, wyst puj ce na tym rynku podmioty, cechy popytu i poda-
y oraz tzw. warunki wej cia na rynek. Znajomo  tych cech rynku turystycz-

nego jest nieodzownym warunkiem racjonalno ci decyzji podmiotów gospodar-
ki turystycznej7.

Jednym z rynków bran owych rynku turystycznego jest rynek turystyki 
uzdrowiskowej. Rynek ten jest wyodr bniony z punktu widzenia motywu 
uprawiania turystki, tj. wyjazdów turystycznych, dla których g ównym lub uzu-
pe niaj cym celem jest wp ywanie na zdrowie i kondycj  psychofizyczn

                                                          
7  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998,  

s. 19. 
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uczestnika turystyki. Rynek turystyki uzdrowiskowej stanowi tak e szczególn
bran , cz c  w zakresie swojej dzia alno ci elementy innych bran  turys-
tycznych, g ównie hotelarstwa, ale przy równoleg ym zaanga owaniu bran y
medycznej, tj. lecznictwa uzdrowiskowego.  

Turystyk  uzdrowiskow  nale y traktowa  jako wa n , specyficzn  form
turystyki zdrowotnej. Jej szczególny charakter wynika przede wszystkim z celu 
i motywu wyjazdu do miejscowo ci uznanej za uzdrowisko, jak równie  z po-
trzeb korzystania z us ug wiadczonych przez przedsi biorstwa uzdrowiskowe.

Do g ównych motywów uprawiania turystyki uzdrowiskowej zalicza si
przede wszystkim: odnow  si , wp yw na stan zdrowia i samopoczucia, aktyw-
ny charakter wypoczynku8. Wymienione cele mog  by  osi gane nie tylko 
w turystyce uzdrowiskowej, ale i przyk adowo w turystyce aktywnej czy poby-
towej9. Nale y pami ta , e od strony popytu turysta uzdrowiskowy kreuje 
tak e inne potrzeby, zaspokajane przez pozosta e elementy struktury poda y
turystycznej. 

Turystyk  uzdrowiskow  okre la si  jako wyjazdy zwi zane z kuracj  sa-
natoryjn , rehabilitacyjn  i lecznictwem uzdrowiskowym, powi zane z zabie-
gami przyrodoleczniczymi, wiadczonymi na podstawie konsultacji lekarza 
uzdrowiskowego10. Podkre li  nale y, e podstaw  turystyki uzdrowiskowej 
jest zatem lecznictwo uzdrowiskowe, które jest nie tylko uznanym przez spo e-
cze stwo dzia em medycyny, ale stanowi istotny sk adnik gospodarki turys-
tycznej. Leczenie uzdrowiskowe ma posta  kuracji w zak adach przyrodolecz-
niczych, gdzie pacjenci korzystaj  z zabiegów opartych na u ytkowaniu natu-
ralnych tworzyw (walorów uzdrowiskowych), do których zaliczy  mo na: wo-
dy lecznicze, borowiny lub gazy. Wa nym sk adnikiem leczenia uzdrowisko-
wego jest przebywanie na terenie miejscowo ci o lokalnym, leczniczym klima-
cie. Rol  uzdrowisk nie jest jedynie leczenie chorych, ale równie  profilaktyka11.

                                                          
8  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000,  

s. 36. 
9 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 231–235. 
10  M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce,

w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeci -
skiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 219. 

11  E. Ba kowska, Szanse i zagro enia Sopotu jako miejscowo ci uzdrowiskowej, w: Turys-
tyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Publikacje Wy szej Szko y Turystyki i Hotelarstwa  
w Sopocie, Gda sk 1999, s. 191.
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C. Kaspar i P. Fehrlin proponuj  okre lenie turystyki uzdrowiskowej jako 
ca o ci stosunków, dzia a  i zjawisk, które wynikaj  z pobytów osób udaj cych 
si  w celach lecznictwa uzdrowiskowego, oraz podró y do uzdrowisk i powro-
tów do miejsc zamieszkania12. Definicja ta jest zatem podstaw  do okre lenia
istoty rynku turystyki uzdrowiskowej, a nast pnie wskazania na jego elementy 
struktury podmiotowej i przedmiotowej. Rynek turystyki uzdrowiskowej, 
w uj ciu przedmiotowym, to proces, w którym us ugobiorcy (tury ci uzdrowi-
skowi) i us ugodawcy (wytwórcy us ug turystycznych i zdrowotnych oraz de-
stynacje turystyki uzdrowiskowej – tj. miejscowo ci uzdrowiskowe) okre laj
przedmiot wymiany rynkowej, jakim s wiadczenia w uzdrowisku oraz po 
jakich cenach i na jakich warunkach chc  je sprzeda  i kupi 13. Tak rozumiany 
rynek turystyki uzdrowiskowej, b d cy elementem rynku turystycznego, pe ni
dwie podstawowe funkcje: 

– leczniczo-rehabilitacyjn  i profilaktyczn ,
– wypoczynkow .
Przez wymienione funkcje nast puje przenikanie si  ofert rynku turystyki 

uzdrowiskowej (turystycznych i medycznych) z ofertami skierowanymi na popyt 
zaspokajany przez pozosta e bran owe rynki turystyczne, np. turystyki wypo-
czynkowej, poznawczej, kwalifikowanej. Turystyka uzdrowiskowa powstaje za-
tem przez czenie funkcji leczniczej i profilaktycznej z funkcj  turystyczn 14.

Zwracaj c uwag  na aspekt przestrzenny turystyki uzdrowiskowej, nale y
podkre li , i  odbywa si  ona na obszarze okre lanym jako uzdrowisko. Obo-
wi zuj ca ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych15 definiuje uzdrowisko jako obszar, któremu zosta  nadany status 
uzdrowiska oraz na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe  

                                                          
12  C. Kaspar, F. Ferlich, Marketing Konzeption der Heilböund Kurorte B16, Hochschule 

St. Gallen, 1979, s. 14, za: A.S. Kornak, Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarz dzania
marketingowego, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 21. 

13 Ekonomika turystyki i rekreacji…, s. 113–114.
14  D. Dryglas, Kszta towanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Uniwersytet Ja-

giello ski, Kraków 2006, s. 264. 
15  Ustawa z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. DzU nr 167, poz. 1399. 
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i który wydzielony jest w celu wykorzystania i ochrony znajduj cych si  na 
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych16.

Podstawowymi podmiotami funkcjonuj cymi na rynku turystyki uzdrowi-
skowej s :

a) w zakresie popytu: 
– tury ci uzdrowiskowi (kuracjusze), 
– pozostali tury ci (nie b d cy kuracjuszami) przebywaj cy w uzdro-

wisku, korzystaj cy z ofert uzdrowiska, jako wiadcze  uzupe nia-
j cych,  

b) w zakresie poda y: 
– przedsi biorstwa uzdrowiskowe (zak ady lecznictwa uzdrowisko-

wego, jak np. sanatoria, zak ady przyrodolecznicze, obiekty spa  
& wellness), 

– pozosta e przedsi biorstwa turystyczne, oferuj ce swoje wiadcze-
nia zarówno kuracjuszom, jak i pozosta ym turystom, 

– przedsi biorstwa oferuj ce turystom, w tym kuracjuszom, wiad-
czenia paraturystyczne, których g ówn  funkcj  jest zaspokajanie 
potrzeb sta ych mieszka ców uzdrowiska, 

c) w zakresie polityki turystycznej: 
– organy pa stwowe reguluj ce funkcjonowanie lecznictwa uzdrowi-

skowego i funkcjonowanie gospodarki turystycznej,  
– samorz dy miejscowo ci uzdrowiskowych, a tak e ich stowarzy-

szenia (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP), 
– organizacje bran owe podmiotów bran y uzdrowiskowej (Izba Go-

spodarcza „Uzdrowiska Polskie”), 
– turystyczne organizacje bran owe.

4. Turystyka uzdrowiskowa na rynku turystycznym 

Z podj tych analiz istnieje zatem mo liwo  wskazania na graficzne miej-
sce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, co zaprezento-
wano na rys. 1.  

                                                          
16  A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materia y do studiowania, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2007, s. 21. 
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Rys. 1. Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego 

ród o: opracowanie w asne.

Przedstawiony rysunek, prezentuj cy miejsce turystyki uzdrowiskowej 
w ogólnej strukturze rynku turystycznego, wskazuje na elementy poda owe
i popytowe tego rynku. Nale y zauwa y , e rynek turystyki uzdrowiskowej 
mo e by  kszta towany przede wszystkim dzi ki elementom poda owym ogól-
nego rynku turystycznego. Uzupe niany jest elementami w a ciwymi dla moty-
wów uprawniania turystyki uzdrowiskowej, tzn. wynikaj cymi g ównie z dzia-
alno ci obiektów sanatoryjnych i szpitali uzdrowiskowych, b d cych szczegól-

nym rodzajem uzdrowiskowej bazy noclegowej. Na rysunku zaznaczono, e
motywami typowo zwi zanymi z ruchem turystyki uzdrowiskowej s  leczenie 
i rehabilitacja. Pozosta e z wymienionych przyk adowo motywów turystyki s
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analogiczne, jak w przypadku pozosta ych turystów w miejscowo ciach uzdro-
wiskowych. Za typowe elementy poda y na rynku turystyki uzdrowiskowej 
uznano funkcjonowanie s u by zdrowia (jako elementu rynku us ug medycz-
nych), funkcjonowanie zak adów uzdrowiskowych (jako formy dzia alno ci
obejmuj cej zarówno rynek us ug medycznych jak i turystycznych). Takie 
aspekty, jak: eksploatacja walorów uzdrowiskowych (np. solanki, borowiny), 
dzia alno  obiektów spa & wellness oraz lokalna infrastruktura uzdrowiskowa 
(np. pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe), mimo oddzia ywania w g ów-
nej mierze na popyt zg aszany przez kuracjuszy, decyduj  tak e o popycie tury-
stów przyje d aj cych do uzdrowisk w innych celach, a wymienione elementy 
struktury poda y obs uguj  ich potrzeb na wiadczenia komplementarne. 

Podsumowanie

Zakres podj tej problematyki stanowi syntez  zagadnie  zwi zanych ze 
strukturami rynku turystycznego wraz ze wskazaniem miejsca turystyki uzdro-
wiskowej. Rozwój rynku turystycznego dotyczy zarówno strony poda owej, jak 
i popytu. Poda  rozwija si  przez wprowadzanie na rynek nowych, innowacyj-
nych ofert. Na rynku turystycznym szczególn  rol  odgrywa tak e kreowanie 
nowych destynacji turystycznych o szerokiej i/lub sprofilowanej ofercie tury-
stycznej. Zamiany w popycie przejawiaj  si  za po rednictwem nowych form 
uprawiania turystyki. Procesy te wzajemnie sie warunkuj . W wietle podj tych 
rozwa a  ogólny rynek turystyczny rozwija si  dzi ki rynkom bran owym. Te 
z kolei wzbogacaj  swoj  struktur  dzi ki ofercie ogólnego, kompleksowego 
rynku o zasi gu lokalnym, regionalnym czy krajowym. Wynika z tego, e roz-
wój strukturalny rynku turystycznego jest warunkowany rozwojem rynków 
bran owych (w tym turystyki uzdrowiskowej), a rozwój rynków bran owych 
nie jest mo liwy bez odpowiednio ukszta towanego i rozwijaj cego si  rynku 
turystycznego. 
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PLACE OF HEALTH TOURISM IN THE STRUCTURE

OF THE TOURISM MARKET 

Summary

Health tourism which is a form medical tourism is part of the tourism market, 

separated from the point of view of motivation privileges for tourism. This form of to-

urism corresponds to the offer resulting from the operation of the tourism market enti-

ties included in a comprehensive way, but also specialized, geared to the needs of  

tourists engaged in health tourism (that is, health resort visitors). Some specialized 

health tourism offer can be a basis for shaping demand for health resorts visitors staying 

for purposes other than treatment. Then offer health tourism is a complementary way 

for them to meet their tourist needs in health destination. The aim of this paper is to 

present the scope of the tourism market and an indication of its structure in place in 

health tourism as a form of tourism, together with the separation of the elements of 

health tourism market. 

Keywords: tourism market, health tourism

Translated by Aleksander Panasiuk 
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ANALIZA KONKURENCYJNO CI SPRZEDA Y
W SEKTORZE US UG TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ REGIONU 

Streszczenie 

W artykule zasygnalizowano problematyk  konkurencyjno ci sprzeda y us ug

w odniesieniu do sektora turystyki uzdrowiskowej. 

W warunkach wolnej konkurencji nast puje powszechne upodobnienie subiek-

tywnego dzia ania w stosunkach wymiennych, a to z kolei powoduje obiektywizacj

subiektywnych celów dzia ania podmiotów gospodarczych. Rezultatem procesów kon-

kurencyjnych na rynku s  pewne standardy gospodarcze, do których musz  si  dosto-

sowa  indywidualne podmioty gospodarcze, zamierzaj ce osi gn  swoje cele. W pro-

cesie wolnej konkurencji dzia alno  poszczególnych przedsi biorstw ulega upodob-

nieniu i ujednoliceniu w skali masowej, przez co nabiera cech obiektywnych. 

Analizy rynku wskazuj , e zmiany w ramach oferowanych us ug sektora turysty-

ki zdrowotnej w sposób istotny ograniczaj  mo liwo ci funkcjonowania w konkuren-

cyjnym otoczeniu podmiotów uzdrowiskowych w ich dotychczasowym zorganizowa-

niu, co skutkuje negatywnie na ich pozycj  konkurencyjn .

Celem artyku u jest zasygnalizowanie istniej cych ogranicze  formalnych i po -

danych perspektywicznych kierunków zmian w sektorze sprzeda y us ug uzdrowisko-

wych, co w konsekwencji prowadzi  mo e w niedalekiej przysz o ci do przekszta ce

struktur konkurencyjnych w tym sektorze rynku. 

S owa kluczowe: konkurencyjno , us uga, turystyka  
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Wprowadzenie

Nasilaj ce si  procesy konkurencyjno ci stawiaj  przed przedsi biorstwem 
wyzwanie znalezienia rozwi za  warunkuj cych osi gniecie sukcesów na 
wspó czesnym rynku us ug turystycznych, co znajduje swój wyraz w przygoto-
waniu niepowtarzalnych strategii rozwoju. Coraz cz ciej w konstrukcji strate-
gii rozwojowych przedsi biorstw na plan pierwszy wysuwa si  d enie do wy-
ró nienia organizacji (przedsi biorstwa) i osi gni cia przewagi dzi ki efektyw-
nemu wykorzystaniu swoich aktywów, jakim s  jej zasoby materialne i nie-
materialne1.

W literaturze przedmiotu zakresu ekonomii pogl dy na temat procesów 
sprzeda y us ug w sukcesie ko cowym przedsi biorstwa s  ci gle jeszcze 
przedmiotem kontrowersji. Wielo  kierunków i szkó  teoretycznych powoduje, 
i  szereg problemów dotycz cych zasobów przedsi biorstwa, a w szczególno ci
problematyki zwi zanej z analiz  konkurencyjno ci sprzeda y w sektorze us ug
turystyki uzdrowiskowej, nie zosta y w wystarczaj cym stopniu wyja nione2.
Pomimo zasygnalizowania braku ogólnego konsensusu w wielu dziedzinach 
dotycz cych analizy konkurencyjno ci przedsi biorstw z sektora turystyki 
uzdrowiskowej mamy do czynienia z wyra nym przyspieszeniem zarówno ba-
da  szczegó owych, jak te  formu owania wniosków natury ogólniejszej. 

Nale y zgodzi  si  z pogl dem, e impulsem intensyfikuj cym interdyscy-
plinarne rozwa ania w tej materii by a próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego 
na jednolitym rynku niektóre przedsi biorstwa w sektorze us ug uzdrowisko-
wych funkcjonuj  efektywniej i osi gaj  przewag  konkurencyjn , podczas gdy 
innym to si  nie udaje? W literaturze przedmiotu wielu autorów stawia o tezy, 
i  odpowiedzi na tak sformu owanie pytanie nale y upatrywa  w znalezieniu 
równowagi mi dzy czynnikami wewn trznymi przedsi biorstwa a jego otocze-
niem. 

Na tym etapie rozwa a  nale y zaznaczy , e szko a zasobowa, jej kon-
cepcje teoretyczne oraz instrumentarium badawcze na trwa e wpisa y si  w prob-
lematyk  nauk ekonomicznych, znajduj c proporcjonalne odzwierciedlenie  

                                                          
1  M.E. Porter, Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competi-

tors, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co, Inc, New York 1980, s. 15. 
2  R. Petry, Czy w Europie wyst puje zmierzch uzdrowisk i klasycznego leczenia? Marke-

ting uzdrowiskowy w pa stwach europejskich, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdro-
wiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres uzdrowisk polskich, Muszyna 2009, s. 40. 
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w pracach polskich my licieli. Jednak, jak wskazuje dost pna literatura przed-
miotu oraz obserwacje publikowanych rezultatów bada , krajowa przestrze
badawcza nad analiz  konkurencyjno ci sprzeda y us ug turystyki uzdrowisko-
wej cechuje si  pewn  asymetri .

W okresie ostatnich 10 lat pojawi o si  wiele istotnych i znacz cych opra-
cowa  z tej dziedziny wiedzy, w których centrum zainteresowania sta o przed-
si biorstwo us ugowe, brakuje natomiast analiz dotycz cych wewn trznych 
uwarunkowa  konkurencyjno ci przedsi biorstw sektora turystyki uzdrowi-
skowej danego regionu w skali makro i mikro. 

1. Rozk ad przestrzenny sektora us ug turystki uzdrowiskowej danego 
 regionu  

Struktura rynku us ug turystycznych wskazuje, e region zachodniopomor-
ski ze swoj  baz  turystyczn , w szczególno ci uzdrowiskow , zajmuje jedno 
z kluczowych miejsc. Zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem na ryn-
ku krajowym pod wzgl dem liczby udzielonych noclegów turystom zagranicz-
nym. Do tak dobrej pozycji przyczynia si  bez w tpienia w asna baza uzdrowi-
skowa dysponuj ca du  liczb  ca orocznych miejsc noclegowych. 

Wed ug danych krajowy sektor przedsi biorstw uzdrowiskowych to obec-
nie 158 obiektów, z których 46 zlokalizowanych jest na terenie regionu zachod-
niopomorskiego (37 w Ma opolsce, a 21 w regionie kujawsko-pomorskim). cz-
nie zak ady uzdrowiskowe maj  31 tys. miejsc noclegowych, z czego 34% 
przypada na zachodniopomorskie. Pod wzgl dem liczby pokojów w obiektach 
hotelowych (hotele, motele, pensjonaty), czyli tych obiektów, które s  podstaw
dzia ania sektora spa & wellness, udzia  zachodniopomorskiego wynosi 6,8%3.

Natomiast rozk ad przestrzenny zak adów uzdrowiskowych w regionie za-
chodniopomorskim wed ug liczby miejsc noclegowych wskazuje na siln  kon-
centracj  tych obiektów w trzech lokalizacjach. Wi kszo  miejsc noclego-
wych, jakimi dysponuj  przedsi biorstwa uzdrowiskowe (10 609 miejsc), 
umiejscowionych jest w trzech strefach: 

powiat ko obrzeski (6820 miejsc – 64,3%), 
powiat s awie ski (1619 miejsc – 15,3%), 
miasto winouj cie (1517 miejsc – 14,3%). 

                                                          
3 Materia y wewn trzne Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ Warszawa 2012. 
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Fragmentaryzacja ta istotnie ró ni si  od umiejscowienia pozosta ej bazy 
turystycznej, co mo e wskazywa , e sektor us ug turystyki zdrowotnej jest 
zasadniczo osobnym segmentem zachodniopomorskiego rynku turystycznego. 
Zasoby wszystkich dost pnych regionalnie miejsc noclegowych (10 9506 
miejsc) s  skoncentrowane w powiatach: 

kamie skim (17,7%), 
gryfickim (16,3%), 
koszali skim (12,7%), 
ko obrzeskim (19,3%)4.

Z analizy danych wynika, e jedynym „obszarem” w szeroko rozumianym 
sektorze turystycznym jest powiat ko obrzeski maj cy du y udzia  w obu roz-
k adach. Blisko  komunikacyjna z pow. gryfickim i kamie skim mo e jednak 
wskazywa  na liczne powi zania wewn trzsektorowe pomi dzy turystyk
uzdrowiskow  a klasyczn  turystyk  wypoczynkow .

Zdaniem autorów trend ten wynika z wczesnej fazy rozwoju tego sektora 
oraz ogranicze  w dost pie do atrakcyjnych nieruchomo ci w danym regionie5.

2. Analiza konkurencyjno ci sprzeda y w sektorze us ug turystyki uzdro-
 wiskowej – studium przypadku 

Pod poj ciem sektora rynku us ug turystyki uzdrowiskowej rozumiemy 
zlokalizowan  w wybranych cz ciach regionu zachodniopomorskiego zbioro-
wo  podmiotów gospodarczych wiadcz cych specjalistyczne us ugi w zakre-
sie regeneracji si  fizycznych i psychicznych, w tym w szczególno ci us ugi
lecznicze wiadczone przy wykorzystaniu specjalistycznej infrastruktury i zaso-
bów naturalnych (np. wody lecznicze, solanki itd.)6.

Przy takim przedmiotowym zakre leniu definicji tego sektora us ug
uzdrowiskowych wyra nie mo na zidentyfikowa  dwa podstawowe segmenty 
us ugodawców.

                                                          
4  R.W. Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Ma-

nagement of Resources, „Canadian Geographer”, 24 (1), 1980, s. 65. 
5 Materia y wewn trzne Instytutu Bada  nad Gospodark  rynkow za lata 2007–2011,

Gda sk 2011. 
6  W. witalski, Innowacje i konkurencyjno , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-

go, Warszawa 2005. 
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1. Po pierwsze, s  to tzw. przedsi biorstwa uzdrowiskowe dysponuj ce
bardzo du ym i zró nicowanym (np. pod wzgl dem przeznaczenia) 
maj tkiem, dzia aj ce w formie spó ek kapita owych, z których du a
cz  pozostaje w asno ci  skarb pa stwa. Ich grup  docelow  s
przede wszystkim osoby musz ce si  podda  okre lonej procedurze 
rehabilitacyjnej. Finansowanie tego typu us ug opiera si  przede 
wszystkim na systemie ubezpiecze  spo ecznych (NFZ), a same zasa-
dy funkcjonowania tego typu podmiotów podlegaj  regulacjom pub-
licznym. 

2. Do drugiego segmentu us ug trzeba zaliczy  podmioty prywatne (pry-
watne „od pocz tku”, sprywatyzowane) oraz pa stwowe, wiadcz ce
us ugi wypoczynkowe, ze szczególnym uwzgl dnieniem produktów 
zwi zanych z regeneracj  si  fizycznych i psychicznych, zwanych po-
pularnie spa & wellness. Ten segment us ugodawców, pod wzgl dem 
bazy infrastrukturalnej, dysponuje g ównie hotelami i tzw. obiektami 
hotelowymi (motele, pensjonaty). 

Z analiz rynku oraz obserwacji autorów wynika, e w ramach obu rodzaju 
oferowanych us ug mamy do czynienia z rosn cym nasileniem konkurencji  
w tym sektorze rynku. 

Na tym etapie rozwa a  nale y pami ta , e problemy z zapewnieniem 
odpowiedniego poziomu finansowania kosztów dzia ania przedsi biorstw
uzdrowiskowych wymuszaj  stopniow  komercjalizacj  oferty us ugowej, co 
skutkuje inicjowaniem konkurencji pomi dzy tymi podmiotami (ograniczeniem 
dla tej konkurencji jest niew tpliwie charakter specjalizacji rehabilitacyjnej). Po 
drugie, taka komercjalizacja oferty us ugowej oznacza faktyczne wej cie w stan 
konkurencji z podmiotami prywatnymi z segmentu spa & wellness. Elastycz-
no  dzia ania tych ostatnich oraz zasoby prywatnego kapita u sprawiaj , e
równie  ich oferta staje si  coraz bardziej zorientowana na tradycyjn  grup
docelow  przedsi biorstw uzdrowiskowych. Ekspansja w stan konkurencji 
o klienta z przedsi biorstwami ma wi c charakter obustronny (tym bardziej e
podmioty prywatne mog  ubiega  si  o refinansowanie niektórych us ug ze 
rodków NFZ). Po trzecie, prywatny charakter segmentu spa & wellness oraz 

zasadniczo niskie koszty wej cia na ten rynek (chodzi nam tu g ównie o brak 
szczególnych ogranicze  regulacyjnych w zakresie mo liwo ci wiadczenia
niektórych us ug terapeutycznych/rehabilitacyjnych) powoduj , e mamy tu do 
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czynienia z bardzo du  konkurencj  wewn trzsegmentow  (pomi dzy us ugo-
dawcami z tego segmentu)7.

Natomiast zasadnicze obszary kooperacji pomi dzy podmiotami wchodz -
cymi w sk ad us ug dotycz  tych komponentów tzw. produktu turystycznego, 
które stanowi  cz  wspóln  dla wszystkich podmiotów i dotycz  domeny 
wykraczaj cej poza gesti  przedsi biorstwa. Chodzi tu o takie obszary, jak 
promocja tzw. destynacji (miejsca) turystycznej (w przeciwie stwie do promo-
cji konkretnego us ugodawcy), rozwój wspólnej, publicznej infrastruktury mate-
rialnej (parki, ziele ce, chodniki, cie ki, drogi itd.), zapewnienie adu prze-
strzennego (planowanie przestrzenne), bezpiecze stwo itd.

Wzajemne relacje konkurencyjne podmiotu z rynku us ug turystyki 
uzdrowiskowej dotycz  wszystkich us ug oraz produktów komplementarnych  
w zwi zku ze wiadczeniem tzw. us ugi podstawowej, tj.: 

us ug gastronomicznych (kawiarnie, restauracje, bary), 
us ug sektora kultury i rozrywki (np. muzea, kina, teatr, wystawy), 
produkcji produktów naturalnych (np. ywno , kosmetyki), 
us ug medycznych i paramedycznych (rehabilitacja, porady lekarskie, 
zabiegi ambulatoryjne), 
transportu pasa erskiego (transport w obr bie gmin nadmorskich i po-
mi dzy nimi). 

Autorzy wskazuj  na znaczne zró nicowanie w sektorze us ug pod wzgl -
dem podmiotowym. Z obserwacji wynika, e us ugi dotycz ce „zakwaterowanie 
i gastronomii” s  znacznie rozproszone. Na 13,4 tys. podmiotów gospodarczych 
97% to podmioty mikro, o liczbie pracuj cych do 9 osób8. Do najwi kszych 
operatorów na tym rynku niew tpliwie nale  podmioty uzdrowiskowe. Z czte-
rech tego typu podmiotów najmniejszy osi ga przychody na poziomie 14 mln z ,
a najwi kszy (Uzdrowisko Ko obrzeg SA) – oko o 30 mln z . Podmioty te dys-
ponuj  bardzo du ym maj tkiem (warto  aktywów) i osi gaj  stosunkowo 
ma  mas  zysku (co za tym idzie, maj  nisk  rentowno )9.

Przedsi biorstwa uzdrowiskowe stanowi  pewien punkt odniesienia dla 
segmentu spa & wellness. Z analizy danych wynika, e segment ten mo e roz-

                                                          
7 Materia y wewn trzne Instytutu Bada …
8  B., Walker, D. Salt, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Chan-

ging World, Island Press, Washington, DC, 2006. 
9  Materia y wewn trzne Narodowego Funduszu Zdrowia….
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wija  si  zarówno przy mniejszej skali dzia alno ci ni  uzdrowiska, jak i znacz-
nie je przewy sza  pod wzgl dem skali aktywno ci.

Analiza zaprezentowanych danych sk ania zatem autorów do nast puj -
cych wniosków: 

mo liwo ci rozwojowe spó ek uzdrowiskowych s  obecnie ograniczone 
ze wzgl du na nisk  dochodowo ; wzrost ich konkurencyjno ci uza-
le niony jest od inwestycji efektów procesów prywatyzacyjnych, 
rozwój spó ek uzdrowiskowych zwi zany jest z pozyskiwaniem klienta 
komercyjnego i oferowaniem us ug o charakterze spa & wellness, 
szybki rozwój segmentu spa & wellness bazuj cego na kapitale pry-
watnym zwi ksza intensywno  konkurencji w sektorze i przenikanie 
si  oferty us ugowej,
du e zró nicowanie podmiotowe sektora mo e oznacza  trudno ci
w znajdowaniu wspólnych p aszczyzn dzia ania w tym sektorze rynku.

Resumuj c rozwa ania dotycz ce analizy konkurencyjno ci sprzeda y
us ug turystyki uzdrowiskowej, nale y pami ta , e niezwykle istotnym czyn-
nikiem determinuj cym zasi g przestrzenny sprzeda y w sektorze us ug uzdro-
wiskowych regionu jest zbiór cech rodowiskowych i klimatycznych. Wp yw 
na taki stan rzeczy maj  rzadkie aktywa, jak wyst powanie naturalnych surow-
ców leczniczych (wody zmineralizowane w miejscowo ciach Dziwnówek, Ka-
mie  Pomorski, Ko obrzeg, Mi dzywodzie, Po czyn Zdrój, winouj cie; z ó
borowin, solanek), a tak e tradycyjne atrakcje turystyczne w postaci dost pu do 
morza i czystego powierza. Aktywa te koresponduj  z szeregiem innych atrakcji 
przyrodniczych regionu zachodniopomorskiego, a istotnych dla ruchu tury-
stycznego: wyst powaniem du ych obszarów le nych (lasy zajmuj  35% po-
wierzchni), dwóch parków narodowych (Woli ski i Drawie ski), 81 rezerwa-
tów przyrody, 5 parków krajobrazowych oraz licznych pojezierzy (du e nat e-
nie terenów o wysokim stopniu ochrony przyrodniczej wyst puje w pasie gmin 
nadmorskich: Ko obrzeg, Mielno, Dar owo).

Przedstawione powy ej determinanty nie tylko wp ywaj  bezpo rednio na 
analiz  konkurencyjno ci sprzeda y w sektorze us ug turystki uzdrowiskowej 
regionu ale maj  tak e istotny wymiar ekonomiczny, który w dobie obecnego 
kryzysu gospodarczego nabiera coraz to wi kszego znaczenia spo eczno-gospo-
darczego.
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Podsumowanie

W ostatnim dziesi cioleciu w Unii Europejskiej wzrasta tendencja starze-
nia si  spo ecze stw. Wobec sta ego zwi kszania si  odsetka ludzi zaawanso-
wanych wiekowo i redniej d ugo ci ycia istotna jest profilaktyka geriatryczna 
w ramach leczenia uzdrowiskowego, której celem jest ochrona zdrowia i zapo-
bieganie przedwczesnej patologicznej staro ci. Konsekwencje starzenia sprzyja-
j  powstawaniu problemów zdrowotnych, a programy profilaktyki zdrowotnej 
realizowane s  w sanatoriach uzdrowiskowych g ównie w formie edukacji 
zdrowotnej: w zakresie nauki prawid owego ywienia, walki z oty o ci , elimi-
nowaniu czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, zasad ycia po zawale 
serca i zabiegach kardiochirurgicznych, kompensacji dysfunkcji narz dów ru-
chu, psychologicznego wsparcia schorze  psychosomatycznych. 

Zachodz ce zmiany w obr bie struktur demograficznych spo ecze stw
powoduj , e populacja osób w starczym wieku jest liczniejsza ni  osób m od-
szych co sta o si  regu  procesu cywilizacyjnego. W zwi zku z tym istnieje 
konieczno  zastosowania nowych rozwi za  w zakresie pozytywnego starze-
nia si , wolnego od niepe nosprawno ci i zaburze  stanu funkcjonalnego.

Zatem, aby w pe ni sprosta  tym wymaganiom, nale y sta  si  konkuren-
cyjnym w stosunku do innych podmiotów na rynku, oferuj c „us ug  komplet-
n ”. Zmiana strategii dzia ania wp ynie te  bezpo rednio na sprzeda  tych 
us ug; oczywi cie ci gle determinantem wdro enia koncepcji pozostaje aspekt 
finansowy. Jak wskazali autorzy we wst pie pracy, celem artyku u by o zasy-
gnalizowanie istniej cych ogranicze  formalnych i przedstawienie kierunków 
po danych zmian, czyli wprowadzenie „us ugi kompletnej” w sektorze turys-
tyki uzdrowiskowej regionu. Poprawno  tych za o e  z pewno ci  w przeci gu
kilku lat zweryfikuje rynek, co pozwoli z pewno ci  na ocen  s uszno ci zapro-
ponowanych rozwi za  przez autorów referatu. 
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COMPETITIVE BENCHMARKING OF THE SALE

IN THE SERVICE SECTOR OF THE SPA TOURISM OF THE REGION 

Summary

Under conditions of free competition is widespread assimilation of subjective 

measures of replacement ratios, which in turn results in more objective measures of 

subjective purpose entities. The result of the competitive process in the market there are 

certain economic standards to which they must adapt individual businesses, they intend 

to achieve their goals. In the process of free competition activities of individual 

companies and the unification is conformed on a mass scale, which takes on the 

characteristics of the objective. 

The purpose of this article is to signal the formal limitations of existing and 

prospective directions of the desired changes in the sales of spa services, which in turn 

could lead in the near future, the transformation of the structures of competing in this 

market sector. 

Keywords: competitiveness, service and tourism

Translated by Wojciech Lewicki 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

DARIUSZ KOTARSKI 
Politechnika Koszali ska

SPECYFIKA POPYTU RESTYTUCYJNEGO
NA US UGI SANATORYJNE 

Streszczenie 

Artyku  traktuje o specyfice popytu restytucyjnego na us ugi sanatoryjne. Ze 

wzgl du na praktyczne uj cie tematu w pracy skupiono uwag  na omówieniu zachowa

kuracjuszy na rynku us ug sanatoryjnych w województwie zachodniopomorskim, ze 

szczególnym uwzgl dnieniem powtarzalno ci leczenia uzdrowiskowego. Wyniki bada

ankietowych uzasadni y istnienie popytu restytucyjnego na us ugi sanatoryjne. Analiza 

wykaza a równie , e wysoka jako  us ug jest g ównym czynnikiem wyboru sanato-

rium przez kuracjuszy korzystaj cych ze wiadcze  po cenach rynkowych. Znaczenie 

wysokiej jako ci us ug przy wyborze sanatorium jednak mala o wraz ze wzrostem po-

wtarzalno ci leczenia. 

S owa kluczowe: popyt restytucyjny, us ugi sanatoryjne, lecznictwo uzdrowiskowe 

Wprowadzenie

Polski rynek us ug uzdrowiskowych ma dobre perspektywy rozwoju. 
W zak adach opieki stacjonarnej, tj. w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych, 
w 2010 roku przebywa o prawie 573 tys. kuracjuszy stacjonarnych. Ich liczba 
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w stosunku do 2000 roku zwi kszy a si  o 160 tys. (w sanatoriach uzdrowisko-
wych a  o 50,8%)1.

Rosn cy popyt na us ugi uzdrowiskowe tworz  osoby, które przyje d aj
do sanatoriów g ównie w celach leczniczych, dlatego proces podejmowania 
decyzji w zakresie powtarzalno ci wiadcze  zdrowotnych jest istotnie uwarun-
kowany konkretnymi schorzeniami i w a ciwo ciami leczniczymi danego 
uzdrowiska. Nie ogranicza to jednak mo liwo ci wyboru pomi dzy poszczegól-
nymi sanatoriami lub uzdrowiskami o podobnym profilu leczniczym. 

G ównym celem pracy jest próba scharakteryzowania specyfiki popytu 
restytucyjnego na us ugi sanatoryjne, który najogólniej oznacza ponowne ko-
rzystanie z us ug leczniczych i profilaktycznych w tym samym sanatorium. 
W pracy wykorzystano wyniki bada  ankietowych, przeprowadzonych w ród
122 kuracjuszy przebywaj cych w sanatoriach uzdrowiskowych na zasadzie 
pe nej odp atno ci, poniewa  mieli oni mo liwo  swobodnego decydowania 
o warunkach i miejscu leczenia. Obszar badawczy obejmowa  miejscowo ci,
które maj  status uzdrowiska w województwie zachodniopomorskim (Ko obrzeg,

winouj cie i Po czyn-Zdrój). Zakres czasowy bada  to lata 2005–20062.

1. Zakres popytu na us ugi sanatoryjne 

Us ugi zdrowotne wiadczone przez sanatoria s  cz ci  szerszego lecze-
nia uzdrowiskowego, prowadzonego przy wykorzystaniu leczniczych w a ci-
wo ci naturalnych surowców, klimatu (talasoterapii) oraz ogólnodost pnych 
urz dze  infrastruktury uzdrowiskowej, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, t -
nie, parki, cie ki ruchowe, urz dzone odcinki wybrze a morskiego, lecznicze 
i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe.  

Us ugi zdrowotne wiadczone s  najcz ciej w zak adzie przyrodoleczni-
czym, wchodz cym w sk ad danego sanatorium uzdrowiskowego. W zak adzie
przyrodoleczniczym mo na wyró ni  g ównie: pomieszczenia zabiegowe, sale 
gimnastyczne, gabinety lekarskie i piel gniarsko-zabiegowe oraz poczekalnie 

                                                          
1 Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010, Urz d Statystyczny  

w Krakowie, Kraków 2011, s. 47. 
2  Badania ankietowe omówiono szeroko w dysertacji doktorskiej autora niniejszego 

artyku u, równie  z uwzgl dnieniem kuracjuszy korzystaj cych z us ug sanatoryjnych, 
kontraktowanych przez NFZ. 
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pacjentów. W zale no ci od profilu leczniczego sanatorium oraz dost pnych 
naturalnych tworzyw leczniczych, które stanowi  baz  surowcow  do wiad-
czenia us ug sanatoryjnych, w pomieszczeniach zabiegowych znajduj  si
urz dzenia wykorzystywane w: 

balneoterapii i hydroterapii (baseny rehabilitacyjne i wanny do k pieli
leczniczych, inhalatoria do inhalacji z wód mineralnych), 
peloidoterapii,
kinezyterapii (np. rowery, ergometry, rotory bie ni, drabiny), 
termoterapii (sauny, urz dzenia do parafinoterapii), 
fototerapii3 (lasery, urz dzenia do na wietle ),
fizykoterapii (np. urz dzenia do jonoforezy, urz dzenia do magneto-
terapii lub urz dzenia do wytwarzania ultrad wi ków),
masa u klasycznym4.

Us ugi sanatoryjne obejmuj  g ównie wymienione wy ej us ugi zdrowot-
ne (terapie) oraz komplementarne wobec nich us ugi noclegowe i gastrono-
miczne5. Jak uzasadniali Aleksander Kornak i Andrzej Rapacz, wiadczenia te 
maj  podstawowe znaczenie dla konsumenta i s  niezb dne dla jego pobytu6.
Niezale nie jednak od rodzaju wiadczonych us ug, do zada  sanatorium 
uzdrowiskowego nale y w szczególno ci zapewnienie pacjentowi7:

udzielanie ca odobowych wiadcze  opieki zdrowotnej w warunkach 
stacjonarnych, 
opieki lekarskiej i ca odobowej opieki piel gniarskiej,

                                                          
3 Kuracja w uzdrowiskach. Informator dla lekarzy i pacjentów, Press-Forum, Polanica- 

-Zdrój 2013, s. 17–23. 
4  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okre lenia

wymaga , jakim powinny odpowiada  zak ady i urz dzenia lecznictwa uzdrowiskowego  
(DzU 2006 nr 161, poz. 1142 ze zm.). 

5 Us ugi komplementarne (pomocnicze) zdefiniujemy jako zespó  us ug uzupe nia-
j cych i rozszerzaj cych us ug  zdrowotn , cz sto podnosz cych jej sprawno  i skuteczno
(np. us ugi noclegowe, us ugi gastronomiczne). I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece 
zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 
2005, s. 79. 

6  A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarz dzanie turystyk  i jej podmiotami w miejscowo ci
i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 2001, s. 122. 

7  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399  
ze zm., art. 9.
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realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodo-
leczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz 
urz dze  lecznictwa uzdrowiskowego, 
wiadcze  profilaktycznych, 

edukacji zdrowotnej. 
Zró nicowanie popytu na us ugi sanatoryjne uwarunkowane jest g ównie

potrzebami, zwi zanymi z utrzymaniem dobrego zdrowia lub z profilaktyk 8.
Us ugi sanatoryjne, podobnie jaki inne us ugi zdrowotne, cechuje ograniczona 
mo liwo  przewidywania i okre lenia popytu. Specyfika popytu na wiadcze-
nia uzdrowiskowe polega równie  na: 1) uzale nieniu popytu od stylu ycia 
i post pów cywilizacji, 2) ograniczonej sezonowo ci9 (us ugi uzdrowiskowe 
kontraktowane s  przez ca y rok), 3) wysterowaniu tzw. popytu subiektywnego, 
który wynika z wewn trznego przekonania pacjenta o konieczno ci leczenia, 
mog cego nie mie  uzasadnienia zdrowotnego, 4) konieczno ci i efektywno ci
ekonomicznej wprowadzenia ogranicze  w korzystaniu z us ug zdrowotnych ze 
wzgl du na nadmiern  ich konsumpcj 10.

2. Problem restytucji (powtarzalno ci) us ug sanatoryjnych 

W teorii nauk ekonomicznych problem powtarzalno ci konsumpcji pro-
duktów i us ug, pocz tkowo odnoszony tylko do podmiotów gospodarczych, 
z czasem zacz  dotyczy  tak e przestrzeni i w ten sposób zosta  podj ty w skali 
regionów i pa stw. Zjawisko to szczególnie ujawnia si  w lecznictwie uzdrowi-
skowym, gdzie popyt restytucyjny okre lany jest liczb  powtórze  konsumpcji 
us ug leczniczych i profilaktycznych, nie tylko w tym samym sanatorium, ale 

                                                          
8  A. Panasiuk, J. Buko, Popyt turystyczny – uwarunkowania, Zeszyty Naukowe nr 698, 

„Ekonomiczne Problemy Us ug” nr 83, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego,
Szczecin 2012, s. 207–222. 

9  Por. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, wyd. II, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 139–155. 

10 Wspó czesna ekonomika us ug, red. S. Flejterski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 419. 
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tak e w tym samym uzdrowisku11. Skuteczno  leczenia uzdrowiskowego uwa-
runkowana jest równie  jego d ugo ci , mierzon  w dniach lub tygodniach12.

Wyniki przeprowadzonych bada  pokaza y, e 70% ankietowanych korzy-
sta o ju  z us ug uzdrowiskowych, z czego po owa osób na leczeniu kuracyj-
nym by a wi cej ni  dwa razy. 30% ankietowanych otrzyma o pierwszy raz 
wiadczenia w zak adach lecznictwa uzdrowiskowego (rys. 1). 

30%

21%

49%

pierwszy raz drugi raz trzeci raz i wi cej

Rys. 1. Powtarzalno  konsumpcji us ug uzdrowiskowych 

ród o: badania w asne.

Popyt na us ugi uzdrowiskowe tworz  osoby, które przyje d aj  do sana-
toriów w celach leczniczych i pozostaj  pod opiek  personelu medycznego13,
dlatego proces podejmowania decyzji w zakresie wiadcze  zdrowotnych b -
dzie silnie uwarunkowany konkretnymi schorzeniami i w a ciwo ciami leczni-
czymi danego uzdrowiska. Z kolei sposób kierowania chorych na leczenie 
uzdrowiskowe ogranicza znacz co wybór przez nich miejsca i czasu kuracji, 
dlatego w obecnych uwarunkowaniach systemu opieki zdrowotnej najdoskonal-

                                                          
11  R. azarek, Ekonomika turystyki, wyd. II, Wy sza Szko a Ekonomiczna, Warszawa 

2001, s. 64. 
12  Warto przypomnie , e przynajmniej 21-dniowy okres leczenia by  zalecany ju

w hospicjach staro ytnej Grecji. 
13 Rozwój us ug turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Go embski, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna  1999, s. 93. 



38 Dariusz Kotarski

szymi uczestnikami sfery zbytu s  lekarze14. Potwierdzaj  to wyniki bada
przeprowadzone przez T. Burzy skiego, które wskazuj , e podstawowym 
czynnikiem wp ywaj cym na wybór uzdrowiska jest dla prawie 29% badanych 
decyzja lekarza15.

Do badania wytypowano osoby korzystaj ce z us ug na zasadach pe nej
odp atno ci, poniewa  mia y mo liwo  swobodnego decydowania o warun-
kach i miejscu leczenia. Poproszono zatem badanych, by okre lili, ile zak adów
sanatoryjnych brali pod uwag  przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca 
leczenia (rys. 2). 

40%

25%
5%

30%

jedno sanatorium

dwa sanatoria w danym 
uzdrowisku

dwa sanatoria w ró nych 
uzdrowiskach

trzy sanatoria i wi cej

Rys. 2. Deklaracja dotycz ca powtarzalno ci leczenia sanatoryjnego 

ród o: badania w asne.

A  40% badanych zwraca uwag  wy cznie na jeden zak ad lecznictwa 
uzdrowiskowego przy wyborze miejsca leczenia, co wiadczy  mo e o du ej
lojalno ci nabywczej wobec us ug wskazanej placówki. Co trzeci badany bierze 
pod uwag  dwa sanatoria w tym samym uzdrowisku. Znacz ca grupa, bo a

                                                          
14  A. Kornak, R. Szeremeta, Strategia i zarz dzanie marketingowe w promocji i zbycie 

turystyki i uzdrowisk, Wy sza Szko a Zarz dzania i Bankowo ci w Poznaniu, Pozna  2001, 
s. 125–126. 

15 Czynniki wp ywaj ce na jako  i konkurencyjno  us ug turystycznych w miej- 
scowo ciach uzdrowiskowych, red. T. Burzy ski, Instytut Turystyki w Krakowie. Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków 2005, s. 143. 
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30% respondentów, rozpatruje przy wyborze kilka miejsc, niekoniecznie w jed-
nym uzdrowisku. 

3. Czynniki wyboru sanatorium uzdrowiskowego 

Z zagadnieniem wyboru placówki leczniczej i powtarzalno ci leczenia ci-
le zwi zane s  powody, jakie sk aniaj  kuracjuszy do dokonywania leczenia 

w okre lonym miejscu. W tym celu poproszono respondentów o wskazanie 
znaczenia poszczególnych czynników maj cych wp yw na wybór sanatorium 
(rys. 3). 

4%

4%

6,5%

6,5%

7%

9%

9%

14%

19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Inne

Sanatorium jest znane

Dobra infrastruktura sanatorium

Zach caj ca promocja

Atrakcyjna i ró norodna oferta

Sanatorium oferuje ceny ni sze ni  inne

Rekomendacje osób 

Po o enie sanatorium 

Sanatorium jest sprawdzone

Wysoki poziom jako ci us ug

Rys. 3. Czynniki wp ywaj ce na wybór sanatorium w opinii respondentów 

ród o: badania w asne.

Okaza o si , e czynnikiem maj cym najwi kszy wp yw na wybór sanato-
rium jest wysoki poziom jako ci us ug – zosta  wskazany przez 21% badanych. 
19% respondentów zadeklarowa o, e przy wyborze sanatorium decydowa a
znajomo  zak adu leczniczego. Fakt wskazania znajomo ci miejsca jako dru-
giego czynnika pod wzgl dem wa no ci mo e wi za  si  z ograniczon  konsul-
tacj  lekarsk  w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. St d przy wyborze 
sanatorium kuracjusze, w celu zmniejszenia ryzyka zwi zanego z nieodpowied-
nim leczeniem, korzystaj  zazwyczaj ponownie z tych samych us ug.

Rekomendacja osób i rodków przekazu informacji stanowi y czwarte pod 
wzgl dem wa no ci kryterium wyboru sanatorium, które wskaza o prawie 10% 
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ankietowanych. Jednocze nie by o to kryterium cz ciej wskazywane ni  in-
strumenty oddzia ywania zak adu leczniczego na rynek, a mianowicie: stoso-
wany system cenowy (9%), zró nicowanie oferty (7%) oraz dzia ania promo-
cyjne (6,5%). Z kolei zapewnienie odpowiedniego standardu wykonania us ug
okre lone infrastruktur  sanatorium jest czynnikiem trzykrotnie rzadziej branym 
pod uwag  ni  zapewnienie wysokiej jako ci us ug. W ród innych czynników 
(4%) odpowiedzi respondentów dotyczy y przede wszystkim warunków nocle-
gowych oraz po o enia uzdrowiska. 

W przeprowadzonych badaniach uwzgl dniono równie  mo liwo  zmia-
ny czynników wp ywaj cych na wybór miejsca wiadczenia ze wzgl du na 
powtarzalno  leczenia sanatoryjnego. Rozk ad cz stotliwo ci odpowiedzi na to 
zagadnienie zosta  przedstawiony na rysunku 4. 
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pierwszy raz drugi raz trzeci raz i wi cej Konsumpcja us ug sanatoryjnych: 

Rys. 4. Czynniki wp ywaj ce na wybór sanatorium z uwzgl dnieniem powtarzalno ci

 leczenia 

ród o: badania w asne.
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Fakt oceny wysokiej jako ci us ug by  motywem wyboru danego sanato-
rium przez 34% badanych, którzy przyjechali do danego uzdrowiska po raz 
pierwszy, 23% – po raz drugi, oraz tylko 16% – po raz trzeci. Z cz stotliwo ci
otrzymanych wypowiedzi mo na wi c wnioskowa  prawid owo , e rola wy-
sokiej jako ci us ug przy wyborze sanatorium maleje wraz ze wzrostem liczby 
powtarzalno ci leczenia. 

W procesie powtarzalno ci leczenia sanatoryjnego istotnie wzros o zna-
czenie czynnika znajomo ci danej placówki. Otó  w ród badanych osób, które 
korzysta y z us ug kuracyjnych ponad dwa razy, zanotowano trzykrotnie wi cej
wskaza  w stosunku do osób przebywaj cych na leczeniu kuracyjnym po raz 
pierwszy (odpowiednio 22% i 7%). W przypadku powtórzenia wiadcze  sana-
toryjnych nieznacznie wzros o znaczenie czynnika zwi zanego z ocen  infra-
struktury sanatorium. Je li chodzi o wp yw sugestii innych osób (np. lekarzy) 
przy podejmowaniu decyzji o wyborze sanatorium, to nale y zaznaczy , e
znajomo  danego uzdrowiska i sanatorium mo e by  przyczyn  zmniejszenia 
znaczenia tego czynnika. 

W literaturze przedmiotu podaje si , e informacje nieformalne s  wa -
niejsze dla konsumentów ni  formy komunikacji kontrolowane przez przedsi -
biorstwo. Okazuje si , e w porównaniu ze ród ami personalnymi rodki prze-
kazu nie s  zbyt efektywnym i wiarygodnym sposobem przekazywania infor-
macji o jako ci ca ego procesu us ugowego16. W dzia alno ci uzdrowiskowej 
wi kszo  konsumentów uzyskuje wiedz  o leczeniu sanatoryjnym z niekomer-
cyjnych róde : od lekarza, rodziny i znajomych17.

Ze wzgl du na ograniczon  mo liwo  poznania us ugi sanatoryjnej w ród
osób samodzielnie decyduj cych o leczeniu szczególne znaczenie przy analizie 
jako ci ma równie  reputacja przedsi biorstwa. Dotyczy to g ównie sytuacji, 
kiedy konsumenci mog  kierowa  si  jako ci  us ug wiadczonych przez firm
w przesz o ci, jako wska nikiem obecnej lub przysz ej jako ci.

                                                          
16 Marketing us ug, red. A. Sty , PWE, Warszawa 2003, s. 41. 
17 Czynniki wp ywaj ce na jako …, s. 128. 
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Podsumowanie

Specyfika popytu na us ugi sanatoryjne wi e si  ze zjawiskiem powta-
rzalno ci i d ugo ci leczenia uzdrowiskowego. Dla wi kszo ci kuracjuszy le-
czenie w danym uzdrowisku lub sanatorium jest kolejne z rz du. W wyniku 
przeprowadzonych bada  stwierdzono, e najwi kszy wp yw na wybór sanato-
rium zanotowano w przypadku czynnika, jakim jest wysoka jako  us ug sanato-
ryjnych. G bsza analiza tego problemu wskazuje jednak na inn , pokrewn  tema-
tycznie prawid owo . Z cz stotliwo ci otrzymanych wypowiedzi mo na by o
wnioskowa , e znaczenie wysokiej jako ci us ug przy wyborze sanatorium mala-
o wraz ze wzrostem powtarzalno ci leczenia. Ros o natomiast znaczenie znajo-

mo ci uzdrowiska i zak adu leczniczego. 

SPECIFICITY OF RENEWABLE DEMAND

FOR SANATORIUM SERVICES

Summary

This paper discusses the specifics of the renewable demand for sanatorium ser-

vices. The work also focuses attention on discussing the patients’ behavior in the spa 

market in Zachodnipomorskie. The analysis showed that a high quality of service is  

a major factor of choosing sanatorium. However, the importance of high-quality of 

service decreased with increasing repetition of treatment. 

Keywords: renewable demand, sanatorium services, spa treatment

Translated by Dariusz Kotarski 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 
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ORGANIZACYJNO-PRAWNE ASPEKTY 
LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO DZIECI I M ODZIE Y

Streszczenie 

W Polsce obok lecznictwa uzdrowiskowego doros ych funkcjonuje lecznictwo 

uzdrowiskowe dzieci i m odzie y. Ma ono du e znaczenie, zw aszcza w leczeniu cho-

rób przewlek ych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano si  na przedstawieniu 

uwarunkowa  o charakterze organizacyjno-prawnym, które wp ywaj  na funkcjonowa-

nie tej formy lecznictwa. Przedstawiono te  g ówne problemy, z jakimi boryka si  lecz-

nictwo uzdrowiskowe dzieci i m odzie y.

S owa kluczowe: uzdrowisko, lecznictwo uzdrowiskowe dzieci i m odzie y, uwarun-
kowania organizacyjno-prawne lecznictwa uzdrowiskowego 

Wprowadzenie

W polskiej literaturze dotycz cej funkcjonowania uzdrowisk sporo miejsca 
po wi ca si  wp ywowi czynników o charakterze demograficznym, a szczegól-
nie starzeniu si  spo ecze stwa. Podkre la si , e trend ten jest szans  rozwoju 
uzdrowisk, gdy  ludzie starsi cz ciej zapadaj  na ró nego rodzaju choroby, 
zw aszcza przewlek e, których leczenie jest jednym z zada  lecznictwa uzdro-
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wiskowego1. Pomija si  cz sto m odsze grupy wiekowe, dla których uzdrowi-
ska tak e powinny tworzy  odpowiedni  ofert . Bardzo rzadko pisze si  nato-
miast o lecznictwie uzdrowiskowym dzieci i m odzie y, pomimo jego wielolet-
nich, a bior c pod uwag  zapiski dotycz ce historii niektórych uzdrowisk – 
nawet wielowiekowych tradycji2.

Na terenie naszego kraju istniej  bogate z o a naturalnych surowców lecz-
niczych, takich jak lecznicze wody mineralne, borowiny i gazy lecznicze, a wy-
st puj ce na niektórych obszarach uwarunkowania bioklimatyczne wywieraj
korzystny wp yw na zdrowie cz owieka. Sprzyja to rozwojowi lecznictwa 
uzdrowiskowego, gdy  wspomniane uwarunkowania maj  decyduj cy wp yw 
na przyznanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. W chwili obecnej w Pol-
sce funkcjonuje 45 miejscowo ci z tym statusem oraz wiele miejscowo ci, które 
z uwagi na swoje zasoby mog yby si  o niego ubiega . Uzdrowiska statutowe 
po o one s  na terenie 13 województw. Tylko na terenie 3 województw (lubu-
skiego, wielkopolskiego i opolskiego) nie ma adnych uzdrowisk. Najwi cej
miejscowo ci uzdrowiskowych mie ci si  na po udniu Polski na terenie woje-
wództw dolno l skiego i ma opolskiego.

W 19 spo ród wszystkich uzdrowisk prowadzi si  leczenie uzdrowiskowe 
dzieci i m odzie y, korzystanie z tych us ug niestety wykazuje tendencj  spad-
kow . Na funkcjonowanie tego rodzaju lecznictwa wp ywa wiele czynników, 
zarówno o charakterze poda owym, jak i popytowym. Cz  z nich jest zbie na
z uwarunkowaniami dotycz cymi lecznictwa uzdrowiskowego w ogóle3, ale 
niektóre s  charakterystyczne tylko dla lecznictwa osób nale cych do rozpa-

                                                          
1  Do pozosta ych zada  lecznictwa uzdrowiskowego zalicza si : rehabilitacj , profilakty-

k  zdrowotn  i edukacj .
2  Na przyk ad w opracowaniu z 1677 r. autorstwa Jerzego Ambro ego Woltera, fizyka 

miejskiego z K odzka, znale  mo na mi dzy innymi sposoby korzystania z k pieli w L dku
(najstarszym polskim uzdrowisku). Zaleca  on, aby dzieci do lat siedmiu nie stosowa y k pieli
d u ej ni  godzin . Mo e to wiadczy , e ju  wtedy korzysta y one z zabiegów z zakresu lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Za: Historia uzdrowiska L dek-Zdrój, http://www.ziemiaklodzka. 
pl/uzdrowiska/historia-uzdrowiska-ladek-zdroj, 7.03.2013. 

3  Szerzej na temat m.in. w: J. Mirek, Czynniki wp ywaj ce na funkcjonowanie i rozwój 
polskich uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wy -
sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gda sku, Gda sk 2009, s. 407–424, idem, Spo eczno-
-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Zeszyty 
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej/Zarz dzanie i Marketing/Kwartalnik, Zeszyt 17, 1/2010,  
s. 257–266 oraz idem, Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju us ug
uzdrowiskowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego nr 694, „Problemy 
Zarz dzania, Finansów i Marketingu” nr 22, s. 115–125. 
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trywanej grupy wiekowej. Celem niniejszego opracowania jest przybli enie
aspektów organizacyjno-prawnych dotycz cych lecznictwa uzdrowiskowego 
dzieci i m odzie y, a tak e podstawowych problemów, które dotycz  tego ob-
szaru.

Opracowanie jest oparte na literaturze z omawianego zakresu, odpowied-
nich aktach prawnych oraz informacjach zawartych na stronach internetowych. 
Wykorzystano tutaj tak e informacje uzyskane przez autork  od osób, które 
zajmuj  si  organizacj  lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i m odzie y i zwi -
zanej z nim edukacji szkolnej. W opracowaniu zawarto te  analiz  danych 
wtórnych, pochodz cych z opracowania autorstwa pracowników Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz raportu G ównego Urz du Statystycznego. 

1. Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania lecznictwa uzdrowi-
 skowego dzieci i m odzie y

Dzia alno  lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce reguluje Ustawa z dnia 
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej4 wraz z jej nowelizacj  (Ustawa z dnia 4 marca 2011 
roku o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych 
innych ustaw5). Ujednolicony tekst ustawy zawarty jest w Obwieszczeniu Mar-
sza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych6.

Zgodnie z zapisami tej ustawy lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integral-
n  cz  systemu ochrony zdrowia. Jest ono zorganizowan  dzia alno ci  pole-
gaj c  na udzielaniu wiadcze  opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowi-
skowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzon  w uzdrowisku przez 
zak ady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sa-
natoriach znajduj cych si  w urz dzonych podziemnych wyrobiskach górni-
czych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: w a ciwo ci

                                                          
4  DzU 2005 nr 167, poz. 1399. 
5  DzU 2011 nr 73, poz. 390. 
6  DzU 2012 nr 0, poz. 651. 
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naturalnych surowców leczniczych, w a ciwo ci leczniczych klimatu, w tym 
talasoterapii i subterraneoterapii, oraz w a ciwo ci leczniczych mikroklimatu, 
a tak e towarzysz cych zabiegów z zakresu fizjoterapii. Lecznictwo uzdrowi-
skowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urz dze  lecznictwa uzdrowisko-
wego, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, t nie, parki, cie ki ruchowe, urz -
dzone odcinki wybrze a morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowi-
skowe, urz dzone podziemne wyrobiska górnicze, które dodatkowo stanowi
pewnego rodzaju atrakcje turystyczne. 

Do zak adów lecznictwa uzdrowiskowego zalicza si : szpitale uzdrowi-
skowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria 
uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zak ady przyrodoleczni-
cze oraz szpitale i sanatoria w urz dzonych podziemnych wyrobiskach górni-
czych. Poza dwoma pierwszymi z wymienionych zak adów we wszystkich po-
zosta ych mo na prowadzi  lecznictwo uzdrowiskowe dzieci i m odzie y, na-
tomiast najcz ciej odbywa si  to w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych 
dla dzieci7.

Bior c pod uwag  rodzaj udzielanych wiadcze  i us ug, lecznictwo 
uzdrowiskowe najogólniej mo na podzieli  na: zamkni te (stacjonarne) i otwar-
te (ambulatoryjne). Lecznictwo zamkni te prowadzone jest w trzech formach, 
jako: leczenie szpitalne, leczenie sanatoryjne i rehabilitacja uzdrowiskowa. 
Ambulatoryjne us ugi lecznicze wiadczone s  w przychodniach uzdrowisko-
wych i zak adach przyrodoleczniczych. Z tego trybu mog  korzysta  zarówno 
mieszka cy uzdrowiska i okolic, jak równie  osoby, które we w asnym zakresie 
zabezpieczaj  sobie zakwaterowanie i wy ywienie. 

W my l Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku 
w sprawie wiadcze  gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego8

wraz z pó niejszymi zmianami w ród wiadcze  gwarantowanych dotycz cych 
dzieci i m odzie y wyró nia si :

– uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci (od 3 do 18 roku ycia), 
– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjnego dzieci (od 7 do 18 roku ycia), 

                                                          
7  Okre lenie „dla dzieci” jest znacznym uproszczeniem, gdy  chodzi tutaj o leczenie 

osób w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, a w przypadku m odzie y ucz cej si  – nawet do  
26 lat. 

8  DzU 2009 nr 139, poz. 1136. 
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– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opiek  osoby doros ej
(od 3 do 6 roku ycia9),

– uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci. 
Czas trwania leczenia uzdrowiskowego dzieci wynosi odpowiednio:  

27 osobodni10 dla leczenia szpitalnego, 21 osobodni dla leczenia sanatoryjnego  
i 18 osobodni dla leczenia w trybie ambulatoryjnym. Nale y doda , e czas 
trwania leczenia w szpitalu uzdrowiskowym mo e by  przed u ony jednokrot-
nie na okres nieprzekraczaj cy 27 osobodni, za zgod  oddzia u wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdzi  skierowanie na leczenie 
uzdrowiskowe.

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych11 pobyt (obejmuj cy 
wy ywienie i zakwaterowanie) dzieci i m odzie y w szpitalach uzdrowisko-
wych dla dzieci, w sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci oraz w sanatoriach 
uzdrowiskowych jest bezp atny. Dotyczy to dzieci i m odzie y do uko czenia
lat 18, a je eli kszta c  si  dalej – do uko czenia lat 26, dzieci niepe nospraw-
nych w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a tak e dzieci uprawnio-
nych do renty rodzinnej. Natomiast osoby doros e przebywaj ce w sanatorium 
w roli opiekunów pokrywaj  w ca o ci koszty zakwaterowania i wy ywienia. 
Koszt ten jest uzale niony od cennika konkretnego zak adu lecznictwa uzdrowi-
skowego i zró nicowany ze wzgl du na termin (2 sezony: I – od 1 pa dziernika
do 30 kwietnia i II – od 1 maja do 30 wrze nia) oraz od standardu pokoju przy-
dzielonego przez wiadczeniodawc . Dla przyk adu w „Uzdrowisku Rabka” SA 
koszt ten w roku 2013 wynosi odpowiednio: od 65 do 80 z  za osobodzie  w se-
zonie I i 75–90 z  w sezonie II12. Ponadto od osób tych mo e by  pobrana op a-
ta uzdrowiskowa. Jest ona zale na od uzdrowiska, ale nie mo e przekracza
kwoty 4,26 z  dziennie. W miar  wolnych miejsc tak e do szpitala uzdrowisko-
wego dzieci mog  przyjecha  z opiekunami, ale wtedy koszty s  odpowiednio 

                                                          
9  W przypadku dzieci z mózgowym pora eniem dzieci cym, ewentualnie schorzeniami 

neurologicznymi o zbli onym obrazie klinicznym, wiek dziecka mog cego przebywa  pod opie-
k  osoby doros ej jest przed u ony do 18 lat. 

10  Osobodzie  oznacza dzie  pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjo-
narnych b d  jeden dzie  zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu  
w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzie  rozpoczyna si  o godzinie 14:00 pierwszego 
dnia pobytu, a ostatni – ko czy si  o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu. 

11  DzU 2004 nr 210, poz. 2135.
12  http://uzdrowisko-rabka.pl/wp-content/uploads/2013/02/CENNIK.pdf, 25.03.2013. 



48 Jolanta Mirek

wy sze ze wzgl du na d u szy o tydzie  czas leczenia. Opiekunowie mog  tak-
e korzysta  z zabiegów na zasadach komercyjnych lub w ramach skierowania 

na leczenie ambulatoryjne, potwierdzone przez w a ciwy Oddzia  Wojewódzki 
NFZ, pod warunkiem e ma on podpisan  umow  na leczenie ambulatoryjne 
z danym przedsi biorstwem uzdrowiskowym. 

W strukturze organizacyjnej NFZ lecznictwo uzdrowiskowe podlega pod 
Departament ds. S u b Mundurowych, który zajmuje si  kontraktowaniem 
wiadcze  z poszczególnymi podmiotami prowadz cymi leczenie uzdrowisko-

we. Stawka za osobodzie , obejmuj ca zakwaterowanie, wy ywienie, opiek
medyczn  i leczenie, jest negocjowana podczas sk adania ofert (w praktyce od 
kilku lat si  nie zmienia pomimo systematycznego wzrostu cen ywno ci i op at
za korzystanie z mediów). W „Uzdrowisku Rabka” SA stawka ta wynosi  
90 z /osobodzie  w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci i 73 z /osobodzie  w sa-
natorium dla dziecka przebywaj cego z opiekunem (opiekun, jak ju  wcze niej
wspomniano, sam pokrywa koszt swojego pobytu)13.

Wspomniana wcze niej ustawa z 28 lipca 2005 roku stanowi, e w ród za-
da  szpitali uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci 
nale y zapewnienie dziecku, które skierowano na leczenie uzdrowiskowe albo 
rehabilitacj  uzdrowiskow : ca odobowych wiadcze  opieki zdrowotnej w wa-
runkach stacjonarnych, ca odobowej opieki lekarskiej i piel gniarskiej, przewi-
dzianych programem leczenia zabiegów, wiadcze  profilaktycznych, wiad-
cze  opieku czych, a tak e edukacji zdrowotnej. Ponadto szpital uzdrowiskowy 
dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci udzielaj ce wiadcze  opieki 
zdrowotnej osobom obj tym obowi zkiem szkolnym i obowi zkiem nauki za-
pewniaj  warunki do prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie i na 
zasadach okre lonych w art. 71c Ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 roku o syste-
mie o wiaty (DzU 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.). Sposób organizacji takiej 
dzia alno ci okre la szczegó owo Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji kszta cenia oraz warunków 
i form realizowania specjalnych dzia a  opieku czo-wychowawczych w przed-
szkolach i szko ach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych 
i jednostkach pomocy spo ecznej14.

                                                          
13  Dane uzyskane od dyrektora ds. lecznictwa w „Uzdrowiska Rabka” SA dr. A. Walaw-

skiego.
14 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3867: rozpo-

rzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-oraz-warunkow-i-form 
-realizowania-specjalnych-dzialan-opiekunczo-wychowawczych-w-przedszkolach-i-szkolach-
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Szko y specjalne dzia aj ce przy zak adach lecznictwa uzdrowiskowego 
dla dzieci prowadz  zazwyczaj edukacj  w zakresie szko y podstawowej i gim-
nazjum. Dlatego te  uczniowie szkó  podstawowych i gimnazjalnych s  kiero-
wani na leczenie przez ca y rok, natomiast uczniowie szkó  ponadgimnazjal-
nych – w okresach wolnych od nauki. Ponadto placówki te prowadz  zespó
pozalekcyjnych zaj  wychowawczych. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku 
w sprawie okre lenia wymaga , jakim powinny odpowiada  zak ady i urz dzenia
lecznictwa uzdrowiskowego15, poza wyposa eniem charakterystycznym dla szpi-
tali i sanatoriów uzdrowiskowych dla doros ych musi spe nia  szereg dodatko-
wych wymaga . Nale y do nich istnienie dodatkowych pomieszcze , takich jak 
separatka, a tak e co najmniej jedno pomieszczenie typu: wietlica dla dzieci, sala 
szkolna, pokój do samodzielnej pracy dla dzieci, sala kinezyterapii oraz pokój dla 
nauczycieli. Ponadto sale powinny by  wydzielone ze wzgl du na przedzia  wie-
kowy i p e  dzieci. Konieczne jest tak e zabezpieczenie wyposa enia szpitala 
w taki sposób, aby zapewni  dzieciom bezpiecze stwo. Ze wzgl du na mo liwo
przebywania w tych obiektach rodziców lub opiekunów na oddzia ach dzieci -
cych powinny istnie  dla nich pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposa one
dodatkowo w natrysk. Zak ady lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci powinny 
mie  tak e wydzielony i ogrodzony teren przeznaczony do zaj  ruchowych. Poza 
tym uk ad funkcjonalny szpitali uzdrowiskowych musi zapewnia  mo liwo
izolowania poszczególnych oddzia ów.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci nale y w uzdrowisku do za-
da  przychodni uzdrowiskowej i zak adu przyrodoleczniczego. Otrzymanie 
skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje w trybie podob-
nym jak w przypadku leczenia stacjonarnego w sanatorium uzdrowiskowym 
czy szpitalu uzdrowiskowym. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulato-
ryjne kuracjusz (w tym wypadku opiekun) uzgadnia termin przyjazdu z kierow-
nictwem zak adu uzdrowiskowego, do którego dosta  skierowanie. W trybie 
leczenia ambulatoryjnego wy ywienie i zakwaterowanie wiadczeniobiorca
zabezpiecza sobie we w asnym zakresie16.

                                                          
specjalnych-zorganizowanych-w-podmiotach-leczniczych-i-jednostkach-pomocy-spoe&catid= 
60:ksztalcenie-i-kadra-specjalne-potrzeby-edukacyjne-default&Itemid=85, 29.03.2013. 

15  DzU 2012 nr 0, poz. 452. 
16 http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m86271&ms=627&ml=pl&mi=632&mx=0

&ma=10285, 28.03.2013. 
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2. Zasady kierowania dzieci i m odzie y na leczenie uzdrowiskowe 

W zale no ci od rodzaju surowców leczniczych, leczniczych w a ciwo ci
klimatu oraz istnienia odpowiedniej infrastruktury i kadry poszczególnym 
uzdrowiskom statutowym nadaje si  kierunki (profile) lecznicze. Definiuj  one 
grupy chorobowe, które podlegaj  leczeniu w danej miejscowo ci i zobowi zuj
dzia aj ce tam podmioty do prowadzenia dzia alno ci leczniczej tylko w wy-
znaczonym zakresie17. Wi kszo  uzdrowisk ma kilka lub kilkana cie kierun-
ków leczniczych.  

Spo ród 17 kierunków leczniczych polskich uzdrowisk wymienionych we 
wspomnianej wcze niej ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a  13 
znajduje zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym dzieci i m odzie y.  
Z ustale  I. Ponikowskiej (krajowego konsultanta w dziedzinie balneologii 
i medycyny fizykalnej) 19 uzdrowisk ma kierunki lecznicze do leczenia dzieci  
i m odzie y (tabela 1). Natomiast wed ug Ministerstwa Zdrowia tylko 13 o rod-
ków zajmuje si  leczeniem uzdrowiskowym dzieci. Jak wynika z danych resortu, 
w 2012 roku na leczenie dzieci zarezerwowanych zosta o 4075 miejsc, w tym 
1874 miejsc w szpitalach uzdrowiskowych i 2201 miejsc sanatoryjnych18.

Z tabeli 1 wynika, e najwi cej uzdrowisk specjalizuje si  w leczeniu po-
pularnych w ród dzieci chorób górnych i dolnych dróg oddechowych  
(z uwzgl dnieniem w niektórych przypadkach astmy oskrzelowej). Na kolej-
nych miejscach znajduj  si  choroby zwi zane z uk adem ruchowym: ortope-
dyczno-urazowe i reumatologiczne. Kilka o rodków zajmuje si  tak e lecze-
niem schorze  neurologicznych, mi dzy innymi mózgowego pora enia dzieci -
cego. Na podkre lenie zas uguje te  fakt, i  niektóre uzdrowiska oferuj  lecze-
nie uzdrowiskowe takich chorób, jak oty o  i cukrzyca, które dotycz  coraz 
wi kszej populacji dzieci i m odzie y. 

                                                          
17  I. Ponikowska, Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, w: Zdrowie i wypoczynek. Wiel-

ka ksi ga polskich uzdrowisk, k pielisk nadmorskich i miejscowo ci o walorach klimatyczno- 
-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Mirex, Bydgoszcz 2008, s. 156. 

18  Za: odpowied  sekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia S awomira Neumanna na pismo 
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Zdrowia RP Bartosza Ar ukowicza z dnia 
8.08.2012, http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2012_08_07_mz.pdf, 16.03.2013. 
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Tabela 1 

Uzdrowiska statutowe, w których prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe dzieci

i m odzie y oraz ich kierunki lecznicze 
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Busko-Zdrój                           
Ciechocinek                       
Czerniawa-Zdrój                         
D bki                     
D ugopole-Zdrój                         
Gocza kowice-Zdrój                       
Kamie  Pomorski                       
Ko obrzeg                     
Krasnobród                     
Kudowa-Zdrój                           
Muszyna                         
Polanica-Zdrój                           
Po czyn-Zdrój                           
Rabka                       
Rymanów-Zdrój                           
Szczawnica                         
Szczawno-Zdrój                         
Ustka                         
Wieniec                            

ród o: opracowanie w asne na podstawie: I. Ponikowska, D. Ferson, Nowoczesna medy-
cyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa 2009; Zdrowie i wypoczynek. Wielka 
ksi ga polskich uzdrowisk, k pielisk nadmorskich i miejscowo ci o walorach 
klimatyczno-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Mirex, Bydgoszcz 2008. 

Szczegó owe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 
w poszczególnych rodzajach zak adów lecznictwa uzdrowiskowego zawarte s



52 Jolanta Mirek

w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie 
sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zak adów lecznictwa 
uzdrowiskowego19. Natomiast w odró nieniu od poprzedniego rozporz dzenia20

nie ma w nim osobnych przeciwwskaza  dla dzieci. 
Zasady kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe oraz wzór skie-

rowania okre la Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku  
w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj  uzdrowi-
skow 21.

3. Problemy organizacyjne funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego 
 dzieci i m odzie y w Polsce 

Podstawowym problemem dotycz cym lecznictwa uzdrowiskowego  
w ogóle (w tym dzieci i m odzie y) jest stopie  skomplikowania samej proce-
dury tego kierowania. Druk skierowania jest do  obszerny i wymaga podania 
wielu informacji, wykonania wcze niej niektórych bada , a tak e osobistego 
wys ania go przez lekarza kieruj cego. W efekcie lekarze ubezpieczenia zdro-
wotnego nie chc  wypisywa  takich wniosków, gdy  zajmuje im to du o czasu, 
a niekiedy twierdz , e leczenie w uzdrowisku mo e pacjentowi zaszkodzi .
Cz sto nie wierz  oni w skuteczno  takiego leczenia. Wed ug I. Ponikowskiej 
wynika to z ma ej wiedzy i b dnej oceny. Takiego stanu rzeczy nale y upatry-
wa  w tym, e tylko na niektórych uczelniach medycznych w Polsce prowadzi 
si  w trakcie studiów zaj cia dydaktyczne z zakresu balneologii22.

Jak zauwa a P. Kalmus, skierowanie przechodzi skomplikowan  podwój-
n  (merytoryczn  i formaln ) procedur  oceny w oddziale wojewódzkim NFZ. 
Pacjent nie ma adnego wp ywu na wybór uzdrowiska. Jest kierowany tam, 
gdzie NFZ zawar  kontrakt i gdzie w danym momencie jest wolne miejsce, co 
jest sprzeczne z jedn  z g ównych zasad prowadzonej reformy zdrowia – z za-

                                                          
19  DzU 2012 nr 0, poz. 14. 
20  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania 

i kwalifikowania pacjentów do zak adów lecznictwa uzdrowiskowego (DzU 2007 nr 44,  
poz. 285). 

21  DzU 2011 nr 142, poz. 835. 
22  I. Ponikowska, Podstawy teoretyczne i kliniczne lecznictwa uzdrowiskowego, http:// 

balneoklinika.republika.pl/ptbimf/art_nades2.htm, 16.03.2013. 
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sad  wolnego wyboru lekarza i zak adu opieki zdrowotnej. Poza tym skierowa-
nie na jakikolwiek inny rodzaj leczenia nie wymaga tak skomplikowanej proce-
dury przed jego rozpocz ciem23.

Uproszczenia wymaga aby tak e procedura korzystania z lecznictwa am-
bulatoryjnego przez osoby, które we w asnym zakresie pokrywaj  koszty za-
kwaterowania i wy ywienia, a tak e mieszka ców uzdrowiska i okolicznych 
miejscowo ci. Ci ostatni cz sto nie zdaj  sobie sprawy z tego, e mog  korzy-
sta  z takiej formy leczenia. 

Okres oczekiwania dla lecznictwa zamkni tego od momentu z o enia skie-
rowania jest czasami bardzo d ugi. Jak ju  wcze niej wspomniano, rodzice 
dzieci, które skierowano na leczenie uzdrowiskowe, nie mog  wybra  ani do-
godnego dla siebie i dziecka terminu, ani miejsca, do którego chcieliby je wy-
s a . Wystawienie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie 
gwarantuje, e dziecko otrzyma przydzia  na leczenie w uzdrowisku. NFZ mo e
odmówi  takiego przydzia u, podaj c przyczyn , a pacjentowi nie przys uguje
odwo anie od takiej decyzji. Proponowane przez lekarza kieruj cego konkretne 
uzdrowisko oraz rodzaj leczenia uzdrowiskowego s  tylko wskazówk  dla NFZ, 
który nie musi si  ni  kierowa . S  to bardzo wa ne przyczyny rezygnacji z ju
przyznanych pobytów, gdy  cz  osób nie mo e lub nie chce skorzysta  w na-
rzuconym terminie z wyjazdu na leczenie np. z powodu niemo no ci skorzysta-
nia z urlopu w wyznaczonym okresie (w przypadku opiekunów) lub zmiany 
planów, zw aszcza bior c pod uwag  fakt, e zawiadomienie mo na otrzyma
dopiero na 14 dni przed rozpocz ciem turnusu.  

Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem bez wzgl du na 
to, czy dziecko b dzie przebywa  tam samo, czy z opiekunem, rodzice organi-
zuj  i op acaj  we w asnym zakresie. Odleg a lokalizacja uzdrowiska, do które-
go dziecko uzyska o skierowanie, a tak e czasami s aba dost pno  komunika-
cyjna, utrudnia tam dojazd opiekunów z dzie mi. Niektórzy rodzice nie mog
sobie pozwoli  na dojazd dziecka wraz z opiekunem np. na drugi kraniec Polski 
ze wzgl dów finansowych czy te  z racji sprawowania opieki nad innymi oso-
bami. Poza tym, w przypadku konieczno ci (czasami z przyczyn losowych) 
pó niejszego przyjazdu lub wcze niejszego wyjazdu, kuracjusze musz  p aci

                                                          
23  P. Kalmus, Uzdrowisko. Tradycja i nowoczesno . Na jakim etapie jeste my?, w: XIV Kon-

gres Uzdrowisk Polskich, 12–15 maja 2005, Ko obrzeg 2005, s. 33. 
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za niewykorzystane dni. Cz ci rodziców nie sta  te  na zapewnienie dziecku 
rzeczy na kilkutygodniowy pobyt. 

Z danych NFZ wynika, e co roku maleje liczba skierowa  na leczenie 
uzdrowiskowe dzieci, a od roku 2004 obserwowana jest tendencja do coraz 
cz stszego niewykorzystywania skierowa . Sytuacja jest o tyle trudna, e z le-
czeniem dzieci wi e si  konieczno  zapewnienia im realizacji obowi zku
szkolnego na etapie szko y podstawowej i gimnazjum. Wi kszo  rodziców 
(opiekunów prawnych) jest zainteresowana leczeniem dzieci tylko w okresach 
wolnych od nauki. W trakcie trwania roku szkolnego rodzice nie chc  przery-
wa  tak e p atnych zaj  dodatkowych, w których uczestnicz  ich dzieci. 
W przypadku dzieci, które musz  przebywa  pod opiek  osoby doros ej, o re-
zygnacji z przyznanej kuracji cz sto decyduj  wzgl dy ekonomiczne, gdy
rodzice (opiekunowie) musz  pokrywa  koszty swojego pobytu w pe nej wyso-
ko ci. Du a cz  rezygnacji nast puje na kilka dni przed rozpocz ciem turnu-
su, przez co trudno jest wolne miejsce przyzna  innej osobie. Malej ca ilo
skierowa  na leczenie uzdrowiskowe oraz rosn ca ilo  „niedojazdów” w tej 
grupie powoduj , e co roku zmniejszane s  nak ady finansowe na lecznictwo 
uzdrowiskowe dzieci24. Przyczyn tendencji spadkowej w wypadku wiadcze
na leczenie uzdrowiskowe dzieci przy jednoczesnej tendencji rosn cej w wy-
padku doros ych upatruje si  mi dzy innymi w wy szym koszcie lecznictwa 
uzdrowiskowego dzieci. Wynika to z faktu, e nale y im zapewni  mo liwo
ucz szczania do szko y, a tak e opiek  pozaszkoln , co poci ga dodatkowe 
koszty25.

Na rysunku 1 zaprezentowano tendencje w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów leczenia dzieci i m odzie y w latach 2005–2009.  

Z rys. 1. wynika, e tendencja spadkowa nie dotyczy wszystkich rodzajów 
wiadcze  dla dzieci, gdy  systematycznie wzrasta zainteresowanie pobytami 

w sanatorium dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunem. By  mo e
rozszerzenie mo liwo ci wyjazdu do zak adu lecznictwa uzdrowiskowego  
z opiekunem równie  dzieci starszych (bez uzale niania tego od istnienia wol-

                                                          
24  A. Kosowski, B. Jab o ska, Z. Teter, Sytuacja lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci  

w Polsce, Acta Balneologica, 2010, LII,4; 291-295, http://acta balneologica.pl/pl/articles/ 
item/19409/sytuacja_lecznictwa_uzdrowiskowego_dla_dzieci_w_polsce16.03.2013.

25  T. Hurka a, Ratujmy lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci, Biuletyn Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP, „Jedziemy do wód” 2011, nr 1 i 2, s. 85– 92. 
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nych miejsc) by oby dodatkowym czynnikiem wp ywaj cym na wzrost zainte-
resowania pozosta ymi rodzajami wiadcze .
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Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3–6 lat pod opiek  doros ych

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 7–18 lat

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku 3–18 lat

Rys. 1. Liczba zrealizowanych przez NFZ skierowa  w poszczególnych latach i zakre-

 sach wiadcze  w odniesieniu do dzieci w latach 2005–2009 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: A. Kosowski, B. Jab o ska, Z. Teter, Sytuacja 
lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce, „Acta Balneologica” 2010, LII, 
4; s. 291–295, http://actabalneologica.pl/pl/articles/item/ 19409/sytuacja_lecznic-
twa_uzdrowiskowego_dla_dzieci_w_polsce, 16.03.2013. 

Dla ma ego dziecka kilkutygodniowa roz ka z rodzin  wi e si  z du ym 
stresem, co mo e niweczy  efekty leczenia. Od roku 2003 oddzielono „czyst
opiek ” od opieki wychowawczej i zmniejszono z 56 do 35 godzin tygodniowo 
na grup . W efekcie, poza negatywnymi skutkami terapeutycznymi i wycho-
wawczymi w odniesieniu do dzieci, spowodowa o to straty finansowe przedsi -
biorstw uzdrowiskowych, zwi zane z konieczno ci  zatrudnienia opiekunek26.

Polskie uzdrowiska nie prowadz  równie  wspólnych oddzia ów lecz cych 
doros ych i dzieci. By  mo e wprowadzenie takich oddzia ów umo liwi oby 

                                                          
26  D. Leszczy ska (dyrektor Zespo u Szkó  Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym 

„S oneczko” w Ko obrzegu), Sytuacja Dzieci cych Szpitali Uzdrowiskowych na przestrzeni ostat-
nich 12 lat, materia y niepublikowane. 
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jednoczesny pobyt dziecka i opiekuna, pod warunkiem zasadno ci leczenia tego 
drugiego w danym uzdrowisku. Dodatkowo zmniejszy oby to koszty przedsi -
biorstw uzdrowiskowych zwi zane z opiek  nad dzie mi. 

Pomimo i  polskie uzdrowiska le  przewa nie w najbardziej urokliwych 
cz ciach naszego kraju, to jednak nie wszystkie s  jednakowo atrakcyjne dla 
kuracjuszy27. Dlatego nie nale y si  dziwi , e niektórzy rodzice nie chc  wysy-
a  dzieci (lub z nimi jecha ) do miejsc, które ich zdaniem s  nudne i niecieka-

we, albo do placówek, które np. s le oceniane na forach internetowych. Nale-
y te  doda , e stan techniczny budynków, w których mieszcz  si  zak ady 

lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci, te  jest bardzo zró nicowany. Bior c
pod uwag  fakt, e wi kszo  charakterystycznych dla lecznictwa uzdrowisko-
wego chorób jest leczonych wi cej ni  w jednym uzdrowisku, mo e warto by-
oby da  opiekunowi lub lekarzowi kieruj cemu mo liwo  wyboru. 

Wszystkie wymienione sytuacje skutkuj  tzw. „niedojazdami” dzieci  
i m odzie y. Odbijaj  si  one niekorzystnie na sytuacji wiadczeniodawców
us ug uzdrowiskowych, gdy  s  oni zmuszeni do ponoszenia niezawinionych 
przez siebie kosztów gotowo ci do udzielania wiadcze  w danym okresie, co 
skutkuje istnieniem tzw. „pustostanów”, które nie mog  by  w danym czasie 
udost pnione np. kuracjuszom komercyjnym. Poza tym wiadczenia zdrowotne 
z NFZ s  kontraktowane corocznie, co utrudnia przedsi biorstwom uzdrowi-
skowym planowanie i realizacj  strategii rozwojowych w d ugim okresie, a tak-
e optymalne wykorzystanie w asnej bazy noclegowej28.

Pewn  grup  osób korzystaj cych z us ug uzdrowiskowych stanowi  kura-
cjusze komercyjni. Z bada  przeprowadzonym w ród pacjentów pe nop at-
nych29 wynika, e decyduj  si  oni na samodzielne finansowanie leczenia  

                                                          
27  Szerzej na ten temat m.in. w: J. Mirek, Atrakcyjno  turystyczna jako czynnik konku-

rencyjno ci polskich uzdrowisk, w: Konkurencyjno  miast i regionów na globalnym rynku turys-
tycznym, red. J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 455–473. 

28  J. Szyma czyk, Ratujmy polskie uzdrowiska – w poszukiwaniu nowego modelu dzia al-
no ci uzdrowisk, Materia y z XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich, który odby  si  w Na czowie
w 2004 r., http://www.sgurp.pl/Dokumenty/nalenczow/ref_szymanczyk_jerzy.doc, 16.03.2013. 

29  Wyniki tych bada  mo na znale  w pozycjach: P. Kalmus, L. Szynkowska, Pacjent
komercyjny szpitala uzdrowiskowego – próba analizy motywacji i oczekiwa , „Balneologia 
Polska”, s. 161–170 http://actabalneologica.pl/pl/articles/item/17229/pacjent_komercyjny_szpi-
tala_uzdrowiskowego_proba_analizy_motywacji_i_oczekiwan oraz: eaedem, Spo eczny odbiór 
lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie opinii pacjentów komercyjnych, „Acta Balneologia”, 
2010,LII,4; 263–270, http://actabalneologica.pl/pl/articles/item/19401/spoleczny_odbior_lecz 
nictwa_uzdrowiskowego_na_podstawie_opinii_pacjentow_komercyjnych, 16.03.2013. 
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w uzdrowisku (pomimo e dla niektórych jest to bardzo du e obci enie), g ów-
nie ze wzgl du na brak mo liwo ci wyboru miejsca i terminu takiego leczenia, 
skomplikowan  procedur  uzyskiwania skierowania oraz d ugi czas oczekiwa-
nia na leczenie. Podobnymi motywami kieruj  si  prawdopodobnie rodzice, 
op acaj c pobyt swoich dzieci w zak adach lecznictwa uzdrowiskowego. Jak 
wynika z danych GUS-u30, liczba dzieci i m odzie y do lat 18 korzystaj cych 
z leczenia pe nop atnego w szpitalach uzdrowiskowych jest niewielka i poza 
rokiem 2007 nie przekracza a tysi ca osób, a w latach 2005, 2008 i 2010 by a
ni sza ni  500 osób. Troch  wi cej osób z tej grupy wiekowej korzysta o z po-
bytów w sanatoriach uzdrowiskowych: 1120 osób w 2005 roku, 1915 – w 2006, 
2866 – w 2007, 2601 – w 2008. W roku 2009 nast pi  du y spadek liczby kura-
cjuszy do 688 osób, a w kolejnym roku niewielki wzrost do 738 osób. 

Podsumowanie

Lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci ma d ugie tradycje i potwierdzon
skuteczno  w leczeniu chorób przewlek ych. Ma to szczególne znaczenie w sy-
tuacji, kiedy w populacji osób niepe noletnich wzrasta odsetek takich chorób, 
jak: oty o , cukrzyca, astma, alergia itp. Niestety obserwuje si  niekorzystne 
zjawisko ograniczania finansowania tego typu dzia alno ci przez NFZ, braku 
rodków na remonty i modernizacj , a tak e likwidowania miejsc dla dzieci lub 

zast powania ich miejscami dla doros ych przez przedsi biorstwa uzdrowisko-
we ze wzgl du na nierentowno  tego rodzaju lecznictwa. Pomimo wielu inicja-
tyw podejmowanych przez podmioty prowadz ce tak  dzia alno  nie udaje si
zmieni  niektórych przepisów prawa, a tak e niew a ciwej organizacji leczenia 
uzdrowiskowego dzieci i m odzie y. Powstaje uzasadniona obawa o los lecznic-
twa uzdrowiskowego dzieci i m odzie y po sprywatyzowaniu przedsi biorstw
uzdrowiskowych, b d cych dotychczas jednoosobowymi spó kami Skarbu Pa -
stwa. Podobny niepokój wzbudza tak e komunalizacja niektórych z nich. 

                                                          
30 Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010. Informacje i opracowania sta-

tystyczne, G ówny Urz d Statystyczny, Urz d Statystyczny w Krakowie, s. 109 i 123. 
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ORGANISATIONAL AND LEGAL ASPECTS

OF THE HEALTH RESORT MEDICAL TREATMENT

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Summary

In Poland next to the health resort medical treatment of adults is functioning the 

health resort medical treatment of children and adolescents. It has a great importance, 

especially in the treatment of chronic diseases. This paper focuses on the presentation of 

the determinants of organizational and legal nature that affect the operation of this form 

of treatment. Also presented the main problems faced by the health resort of children 

and young people. Keywords: health resorts, the health resort medical treatment of 

children and adolescents, organizational and legal environment of the health resort 

medical treatment. 

Keywords: spa, health resorts of children and youth, organizational and legal condi-
tions for spa treatment

T umaczenie by Jolanta Mirek 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

MARLENA PROCHOROWICZ 
ANNA SAMMEL 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

SPA I WELLNESS JAKO DODATKOWY PRODUKT
NOCLEGOWEJ BAZY TURYSTYCZNEJ 

Streszczenie 

Obecnie popularnym miejscem odpoczynku s  obiekty wiadcz ce us ugi odnowy 

biologicznej. Dobroczynne w a ciwo ci wody sprzyjaj  osi gni ciu harmonii pomi dzy 

cia em a umys em. Wy sza wiadomo  spo eczna na temat zdrowia sprawia, e bar-

dziej o nie dbamy, dlatego te  turystyka zdrowotna sta a si  tak popularn  form  wypo-

czynku. 

Autorki w artykule przedstawi y us ugi spa i wellnes, które w ostatnich latach sta-

y si  dodatkowym, atrakcyjnym produktem bazy hotelowej. Kto jest odbiorc  us ugi 

spa i wellness, dowiemy si  z tre ci artyku u.

S owa kluczowe: rekreacja, us ugi turystyczne, wypoczynek, zdrowie 

Wprowadzenie

Do roku 1990 konkurencja na rynku us ug turystycznych by a niewielka 
i nie wymusza a du ej dba o ci o klienta-turyst , który i tak najcz ciej wybie-
ra  wypoczynek w kraju. Pod koniec 1988 roku, kiedy zosta a uchwalona usta-
wa o dzia alno ci gospodarczej, nast pi a restrukturyzacja, prywatyzacja wielu 
o rodków wypoczynkowych, zacz y tak e powstawa  nowe obiekty us ug
turystycznych, których oferta cechowa a si  wysok  jako ci . Wzrost udzia u



60 Marlena Prochorowicz, Anna Sammel

sektora prywatnego w gospodarce sprawi , e turystyka zacz a rozkwita .
Klient, maj c mo liwo  wi kszego wyboru oferowanych us ug, sta  si  bar-
dziej kapry ny i wymagaj cy, zacz  wi c szuka  wypoczynku w obiekcie 
o wysokim standardzie.  

Celem artyku u jest wskazanie zmian w ofercie produktowej obiektów 
wypoczynkowych, które zwi zane s  z wy sz wiadomo ci  spo ecze stwa,
wi ksz  dba o ci  o zdrowie, a tak e korzystaniem z wyszukanych cz sto form 
rekreacji. Autorki artyku u wskaza y na ró ne rodzaje wiadczonych us ug,
które ci le zwi zane s  ze sfer  zdrowia i urody. 

1. Zmiany demograficzne – konsekwencje dla us ug turystycznych  

Od po owy lat 90. da y si  zauwa y  istotne przemiany demograficzne. 
Zmieni  si  poprzedni model rodziny – jeszcze w latach 80. XX wieku cz sto
w jednym gospodarstwie domowym zamieszkiwa a rodzina trzy-czteropokole-
niowa. Model dwa plus trzy, cztery i wi cej zosta  stopniowo zast piony mode-
lem dwa plus dwa lub dwa plus jeden. Obecnie jedno gospodarstwo domowe 
bardzo cz sto tworzy model jeden plus jeden, a bywa, e tylko jeden. Emigracja 
ludzi m odych i starzej ce si  spo ecze stwo maj  du e znaczenie dla popytu 
i poda y us ug turystyczno-rekreacyjnych. Wy szy poziom us ug medycznych 
wp yn  na wyd u enie aktywno ci osób starszych i jednocze nie osób zdro-
wych. Populacja mieszka ców Polski staje si  populacj  ludzi starszych. Dzi ki
zmianie trybu ycia wyd u a si  jego mediana, dlatego te  w a ciciele obiektów 
turystycznych czy sanatoryjno-wypoczynkowych poszukuj  luki w ofertach 
w a nie dla takiego klienta. Popularn  staje si  oferta dla singli, a hotelarze nie 
zapominaj  równie  o szczególnych ofertach, np. rodzinnych, wysokiej jako ci.

Cz onkostwo w Unii Europejskiej spowodowa o cz stsze przemieszczanie 
si  ludno ci, szczególnie ludzi m odych, a ostatnio w poszukiwaniu pracy wy-
je d aj  osoby, które uzyska y wy szy poziom wykszta cenia1. Przewiduje si ,
e do roku 2060 wzro nie prawie trzykrotnie liczba osób w wieku powy ej

                                                          
1  A. Lubowiecki-Vikuk, Demograficzne tendencje i ich wp yw na rozwój turystyki i re-

kreacji w regionie krajów Europy rodkowo-Wschodniej, w: Zeszyty Naukowe nr 19, red. Kami-
la Wilczy ska, Wydawnictwo Wy szej Szko y Handlu i Us ug w Poznaniu, Pozna  2010, s. 93. 
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80 lat (w 2010 roku – 1261,9 tys., w 2060 roku – 4072,4 tys.), ale jednocze nie
zmaleje liczba miesza ców Polski2.

Przemiany demograficzne to przede wszystkim gwa towne zmniejszanie 
si  liczby dzieci i m odzie y (0–17 lat). W 1990 roku ich udzia  w ogólnej licz-
bie ludno ci wynosi  29%, natomiast w 2011 roku – 18,5%. 

Starzej ce si  spo ecze stwo staje si  bardziej wymagaj ce w zakresie ja-
ko ci, bezpiecze stwa i komfortu wypoczynku rekreacyjno-turystycznego. 
Chc c sprosta  tym wymaganiom, podmioty wiadcz ce us ugi turystyczne 
i rekreacyjne b d  zaspokaja  potrzeby aktywnych i zdrowotnych form czasu 
wolnego osób ju  od 55 roku ycia. Oferty powinny by  zró nicowane, dost p-
ne dla ró nych grup wiekowych, a tak e dla ka dego poziomu zamo no ci
klientów. Przyniesie to ró ne konsekwencje w popycie turystycznym3, mi dzy 
innymi:

– zwi kszy si  zainteresowanie podró ami d ugoterminowymi (nie tylko 
weekendowymi) i odbywaj cymi si  poza sezonem turystycznym,  

– nast pi wzrost popytu na wyjazdy zdrowotne (uzdrowiskowe, spa  
i wellness, medyczne), które poprawiaj  sprawno  psychiczn  i fi-
zyczn  wspó czesnego spo ecze stwa,

– zapotrzebowanie na nowych specjalistów wiadcz cych us ugi pilota u
i przewodnictwa turystycznego z dodatkowym wykszta ceniem me-
dycznym, instruktorów rekreacji ruchowej. 

Ten rozwój szeroko pojmowanej turystyki, a zarazem rekreacji, mo e by
utrudniony z takich powodów, jak:  

– opó nienie gospodarcze, tak e spo eczne,
– styl ycia oraz niska jako ycia obywateli ró nych pa stw,
– procesy globalizacyjne i ich skutki, 
– negatywne skutki wiatowego kryzysu gospodarczego. 
Oprócz starzej cego si  spo ecze stwa problemem staje si  nowy model 

rodziny. W Polsce, wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, nast pi a
tendencja wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. Liczba 
osób yj cych w pojedynk  z roku na rok zwi ksza si .

                                                          
2  K. Giannakouris, Ageing characterises the demographic perspectives of the European 

societies, s. 1, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/, 6.04.13. 
3 A.P. Lubowiecki-Vikuk, Samotny turysta – konsument na rynku us ug turystycznych,

w: Turystyka i rekreacja szans  rozwoju aktywno ci spo ecznej, red. R. Grzywacz, Wydawnictwo 
Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania z siedzib  w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 33–46.
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Drastyczny spadek liczby osób mi dzy 16. a 18. rokiem ycia nast pi oko-
o 2020 roku, ale najstarsza grupa ucz ca si  (pomi dzy 19 a 24 rokiem ycia) 

b dzie najmniej liczna oko o roku 2025. Najwcze niej da si  zauwa y  spadek 
liczby m odzie y w wieku 13–17 lat, bo ju  w 2015 roku. Dzieci w tym wieku 
b dzie po ow  mniej ni  w 2007 roku, a t  zapa  b dzie mo na obserwowa
przez prawie dziesi  lat (2015–2025)4. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie na 
rynku us ug turystycznych, spore k opoty mog  mie  g ównie biura oferuj ce
wyjazdy dla m odzie y szkolnej. B d  wi c zmuszone szuka  oferty dla nieco 
innej grupy wiekowej, bo jak wspomniano, ze wzgl du na wy szy poziom us ug
medycznych wyd u a si  mediana ycia. 

2. Istota i zakres spa i wellness 

Coraz wi cej obiektów bazy turystycznej ma w swojej ofercie spa – znane 
od tysi cy lat zdrowie przez wod . Jej w a ciwo ci maj  zbawienny wp yw na 
organizm. Obecnie wiele osób yje w du ym po piechu, spowodowanym wi k-
szymi obowi zkami w pracy. Osoby te nawet rezygnuj  z rodzinnego ycia 
i hobby, ale po jakim  czasie nie wytrzymuj  tak du ego obci enia. Ratunku 
szukaj  w obiektach spa i wellness. Te dwa poj cia czy si  ze sob , bo w nich 
zawiera si  zapewnienie zdrowia na ró nych p aszczyznach: fizycznego, psy-
chicznego, intelektualnego, a nawet duchownego. 

Dzisiaj w wyborze oferty wypoczynkowej zwyci a zdrowie. Klient jest 
bardziej tego wiadomy, dlatego: 

– rzadziej wybierane s  kierunki wypoczynku postrzegane jako mniej 
zdrowe,

– maleje popyt na wakacje oferuj ce wy cznie k piele s oneczne,
– zwyci aj  wakacje aktywne, w a ciwie wypoczynek aktywny, 
– wzrasta popyt na produkty zwi zane z odnow  biologiczn .
Planuj c wypoczynek, turysta cz sto zastanawia si , jaki wybra  obiekt, 

by spe ni  oczekiwane wymagania, zw aszcza e dost pne s  ró nego rodzaju 
o rodki spa. Prawdziwy wzrost tych obiektów zauwa alny by  od 2005 roku, 
przy lekkim spadku w 2010 roku, gdy nast pi  kryzys gospodarczy.  

                                                          
4  M. Kowalska, Ni  demograficzny przyniesie deszcz zmian, www.biznes.pl, 13.04.2013. 
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Badania przeprowadzone w 2012 roku przez Europejsk  Fundacj  SPA 
przy wspó pracy z Wy sz  Szko  Turystyki i Hotelarstwa w Gda sku wykaza-
y, e wi kszo  zlokalizowanych poza miastem hoteli spa (60%) to Resort Spa 

(47%). Oko o 8% badanych hoteli lokuje swoj  ofert  w kategorii Medicial Spa. 
Powierzchnia mokra (basen, a nie) zajmuje od 100 do 200 m2 w 45% przeba-
danych o rodkach5.

Tabela 1 

Wybrane rodzaje obiektów spa 

Rodzaj spa Charakterystyka 

Day Spa 
Cz sto znane jako miejskie spa, w ród nich znajduj  si  te  salony 
kosmetyczne, strefy spa obiektów sportowych. W takim obiekcie nie 
mo na zosta  na kilka dni z noclegiem. 

Wellness Spa 

Zaj cia zapewniaj ce regeneracj  stanu cia a, ducha i umys u (masa-
e, zabiegi upi kszaj ce i relaksacyjne, fitness, joga, jacuzzi, a nie).

Cz sto menu w hotelowych restauracjach dostosowane do wymogów 
zdrowego ywienia. 

Resort Spa 
Zabiegi spa, a tak e golf, basen, jazda konna. Specjalna oferta dla 
dzieci. Do takich o rodków wybieraj  si  cz sto ca e rodziny,  
a hotele maj  w nazwach dodane w a nie s owo Resort. 

Destination Spa 

Cz sto celem klienta jest: odchudzanie, oczyszczanie organizmu, 
rzucenie palenia, odstresowanie. Zdrowy tryb ycia przez odpowied-
nio dobran  kuchni , zaj cia sportowe i zabiegi. Cz sto tak e propo-
nowane zaj cia edukacyjne. 

Medical Spa 

Cz sto jest to po czenie kliniki zdrowotnej i Day Spa. Zabiegi 
rehabilitacyjne i dermatologiczne, masa e, zaj cia w strefie Well-
ness, a nad klientami czuwa lekarz. Medical Spa jest bardziej sku-
piony na aspekcie medycznym ni  relaksacyjnym.  

Businnes Spa 
Oprócz ca ego spa obiekt przygotowany na konferencje, szkolenia, 
spotkania biznesowe. Dzi ki atmosferze relaksu nauka podczas 
szkolenia jest bardziej efektywna.  

ród o: opracowanie w asne na podst. www.wspanialespa.pl, 16.02.2013. 

Przed podj ciem decyzji co do wyboru us ugi warto zapozna  si  z charak-
terystyk  rodzaju oferowanego spa w obiektach turystycznych. 

                                                          
5  A. Dawidowski, Jaki jest polski rynek SPA?, „Hotelarz”, nr 12/2012. 
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3. Polskie hotele i ich dodatkowa us uga (produkt) 

Zgodnie z ustaw  o us ugach turystycznych6 us ugi turystyczne to us ugi
przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne wiadczone turystom lub od-
wiedzaj cym. Mo na je podzieli  na: 

– podstawowe: noclegowe, gastronomiczne, transportowe, 
– dodatkowe:

uzupe niaj ce – komplementarne, np. depozyt przedmiotów, prze-
chowanie baga u, budzenia, informacji turystycznej, 
towarzysz ce, np. handlowe – sprzeda  w sklepach, osobiste: us ugi
fryzjerskie, kosmetyczne, 
fakultatywne – us ugi, z których korzystanie nie jest konieczne, np. 
rozrywka, rekreacja, rehabilitacja. 

Liczba hoteli wiadcz cych us ugi spa & wellness zwi ksza si  z roku na 
rok, o czym wiadcz  wyniki bada  prowadzonych przez autorki artyku u na 
prze omie lat 2011/20127. Nie wszystkie obiekty oferuj  pe ny ich zakres, jed-
nak w wi kszo ci mo na skorzysta  z: zabiegów kosmetycznych, masa y, hy-
droterapii, sauny, si owni, sali fitness. W wielu obiektach klienci mog  skorzy-
sta  z zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych. W 2010 roku tak  ofert  mia o
ok. 10,5% polskich hoteli i wielko  ta stale ro nie, gdy  jest takie zapotrzebo-
wanie. Na pocz tku XIX wieku, który to uwa any jest za wiek odrodzenia spa, 
us ugi takie oferowa y w wi kszo ci obiekty luksusowe, po o one w miejscach 
typowo turystycznych: w Sudetach, Karpatach, na Warmii i Mazurach oraz nad 
Ba tykiem. W tych regionach znajdowa a si  tak e wi kszo  hoteli z aquapar-
kami8.

Dost pno  do obiektów oferuj cych zabiegi SPA sta a si  o wiele wi ksza
po 2003 roku, wtedy bowiem wiele obiektów przesz o gruntown  modernizacj .

Serwis internetowy Business Treveller Polska opisuje najlepsze hotele,  
a w 2012 roku oceni  i wybra  21 najlepszych hoteli spa w Polsce. W ród nich 
znalaz y si  takie obiekty, jak: Medical Spa Unitral w Mielnie, Leda Spa  
w Ko obrzegu, Baltica Wellness & Spa w centrum Szczecina, Hotel Azzun 

                                                          
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych, DzU z 2004. 
7  Badania przeprowadzono w ród wybranych obiektów noclegowej bazy turystycznej 

województwa zachodniopomorskiego. 
8  M. Kuli ski, Us ugi dodatkowe – sposób na szybszy zwrot inwestycji hotelowej. Bada-

nia prowadzone przez firm  Cushman & Wakefield w 2010 r., www.biznes.pl,12.03.2013. 
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Orient Spa & Wellness pod Olsztynem, Dr Irena Eros Spa Wzgórza Dylewskie  
i Krynica-Zdrój – oba reklamowane jako „Luksus blisko natury”, Babi scy SPA 
w Pobierowie, Hotel Ossa Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej, Spa Babi -
ski & Chabinka w Mi dzyzdrojach, Sheraton Sopot Spa, Hotel Bryza w Juracie 
czy te  Modrzewie Park Hotel w samym centrum Szczawnicy9.

Szeroki wachlarz ró norodnych zabiegów – nawil aj cych, odm adzaj -
cych, przeciwstarzeniowych, uj drniaj cych – cieszy si  du ym powodzeniem 
w ród go ci hotelowych. W ofercie znajduj  si  równie  aromatyczne a nie
parowe, a nie solankowe oraz fi skie, fontanna lodowa, groty deszczowe, 
a tak e tepidarium z podgrzewanymi le ankami dla wysmakowanych klientów 
w wysoko skategoryzowanych obiektach hotelowych. W wielu obiektach mo -
na skorzysta  z rowerów, kortów tenisowych, a blisko  morza umo liwia upra-
wianie popularnych w ostatnim czasie sportów wodnych, jak windsurfing czy 
kitesurfing.

Warto równie  doda , i  niektóre hotele zachowuj  si  bardzo podobnie 
jak linie lotnicze. Klientowi oferowana jest ni sza stawka podstawowa, ale za 
ró ne us ugi ma dodatkowo p aci , np. za niadanie, wi-fi, budzenie, klimatyza-
cj , parking, przechowanie baga u przy wcze niejszym opuszczeniu pokoju, 
dodatkowe sprz tanie w pokojach, a nawet za zamówienie przez recepcj  tak-
sówki. Cz  klientów chwali sobie takie rozwi zanie, gdy  nie trzeba p aci  za 
ca y pakiet us ug.

4. Czynniki wp ywaj ce na wybór oferty spa i wellness 

Idea spa i wellness, na której hotele opieraj  swoje us ugi, zwi zana jest 
z kultur  podró owania do miejsc, w którym dzi ki niezwyk ym w a ciwo ciom 
wód mo na uzyska  si y witalne oraz równowag  fizyczn  i psychiczn .

Produkty typu spa i wellness traktowane s cznie i obejmuj  siedem ele-
mentów, którymi s : uroda, harmonia, równowaga, witalno , woda, natura, 
od ywianie10.

                                                          
9  www.businesstraveller.pl, 13.01.2013. 
10  A. Kaleta, Hotelarstwo SPA i Wellness jako rozwojowy produkt przemys u czasu wol-

nego – wybrane aspekty, „Zarz dzanie i Finanse” („Journal of Management and Finance”) 1/2, Wyd. 
Uniwersytet Gda ski, Gda sk 2012, s. 363. 
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Sk adowe produktu spa i wellness, stosowane w programach relaksuj -
cych, to:  
1. Uroda: leczenie i piel gnacja twarzy, peeling, oczyszczanie skóry i ca ego

cia a.
2. Harmonia: stosowanie ró nych typów masa y, tj. masa  segmentalny, ma-

sa  klasyczny.  
3. Równowaga: zapewnienie harmonii mi dzy zdrowiem fizycznym i psy-

chicznym dzi ki stosowaniu zabiegów oddzia uj cych na samopoczucie,  
tj. fitness. 

4. Witalno : stosowanie treningów sportowych, p ywania, aerobiku, gimna-
styki pod kierunkiem trenera. 

5. Woda: wykorzystywanie k pieli termalnych, hydromasa y, sauny (parowej, 
suchej, akrylowej lub beczek saunowych). 

6. Natura: stosowanie wyci gów z alg, leczniczego b ota, ro lin z okolic pus-
tynnych, glonów z g bokich mórz, kamieni.  

7. Od ywianie: stosowanie diet i zdrowej ywno ci11.
To klienci obiektów turystycznych s  motorem do prawid owego funkcjo-

nowania hotelu, dla nich tworzy si  specyficzn  atmosfer , a tak  mo na zna-
le  w a nie w hotelach spa i wellness. Na podstawie dotychczasowych do-
wiadcze  hotelarzy mo na wymieni  dwa rodzaje klientów: indywidualny:

rodzinny, rodowiskowy, instytucjonalny, biznesowy, singiel, oraz grupowy:
turystyczny, edukacyjny, konferencyjno-szkoleniowy, integracyjny, sportowiec. 
Klientów mo emy podzieli  równie  na inne typy i rodzaje (tabela 2). 

Tabela 2 

Podstawowe grupy klientów hoteli 

Typ i rodzaj klienta Krótka charakterystyka 
1 2 

Health Potencial  Klienci w wieku 40+, najcz ciej na stanowiskach mened erskich,
niemaj cy dzieci. Dba o  o kondycj  fizyczn  jest celem 
i obowi zkiem wobec zawodu i kariery. To klienci, dla których 
odnowa biologiczna i dba o  o fizyczn  kondycj  s  celem,  
a tak e obowi zkiem wobec zawodu i kariery. 

                                                          
11  J. Sala, Formy wspó czesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-

go, Kraków 2008. 
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1 2 

Self Incentives – 
indywidualna nagroda 

S  to osoby po 45 roku ycia. Po ród wszystkich grup wiekowych, 
przewa aj  jednak kobiety. Najwi cej takich klientów jest w pol-
skich hotelach, wellness i spa – w nagrod  za ci k  prac .

Fun & Family – 
rodzina i zabawa

Rodzina to priorytet u tego klienta. Nieprzymusowy wypoczynek, 
ale z ma onk  i dzie mi to przyjemno . Wa ne tu s  bezpiecze -
stwo i zdrowy wypoczynek dla wszystkich cz onków rodziny. 
Klienci w wieku 25–40 lat, rodziny i grupy przyjació
z dzie mi. 

Socialiser – klient 
towarzyski i rodowi-
skowy 

To klient towarzyski i rodowiskowy, coraz cz stszy go  hotelo-
wy. Najcz ciej w wieku 40+. Bycie w hotelu spa i wellness to 
okazja do integracji, poznawania nowych osób, spotkania przyja-
ció  i znajomych, partnerów w biznesie. 

Zdrowotny – tradycjo-
nalista

Klient zdrowotny to klient ze rednimi wymaganiami co 
do standardu hotelu. Zainteresowany klasycznymi zabiegami  
kosmetycznymi, z oferty korzysta do  regularnie.

Wellness Gourment – 
koneser wellness

Ten klient mo e znale  si  w ka dej z wy ej wymienionych grup. 
Najbardziej wiadomie wybiera hotel wellness & spa. Prowadzi 
zdrowy styl ycia, najcz ciej dwa razy w roku korzysta z pobytów 
tygodniowych. Cz sto s  to single lub pary, które w prywatnym 
yciu nie maj  dla siebie zbyt du o czasu.  

ród o: opracowanie w asne na podst. N. Sallmann, K&P Consulting Najbardziej po -
dany… go  hoteli wellness& spa, „ wiat Hoteli”, III/2010. 

Grupy docelowe obiektów spa i wellness to grupy o podobnym sposobie 
my lenia, zgodnym podej ciu do ycia, podobnym stylu ycia, o podobnym 
stosunku do pracy, rodziny, relaksu, pieni dzy, mediów, konsumpcji. 

Podstawowy klient hoteli wellness i spa to: 
– kobiety i m czy ni w wieku 35–60 lat,
– osoby doros e w wieku 35–60 lat, uprawiaj ce zawodowo lub amator-

sko dyscypliny sportowe, 
– rodziny z miast prowadz ce zdrowy tryb ycia,  
– osoby zdrowe, wiadome dbania o kondycj  fizyczn , piel gnuj  swoje 

zdrowie,
– osoby pracuj ce na stanowiskach mened erskich, w a ciciele firm, oso-

by niepracuj ce zawodowo, 
– w a ciciele firm, osoby niepracuj ce, wysoko sytuowane,  
– osoby po przebytych chorobach i rehabilitacji, decyduj ce si  na piel -

gnacj  nadszarpni tego zdrowia, 
– osoby, które w wolnym czasie przyjmuj  zdrowy relaks, kontrolowany 

wysi ek fizyczny, 
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– osoby przebywaj ce w delegacji, a w domu nie maj  czasu na relaks  
i regularne dbanie o figur ,

– osoby uczestnicz ce w programach i pakietach pobytowych (terapia, re-
laks, integracja).

Jakie s  powody korzystania ze spa – dlaczego zdrowie przez wod ?
Istniej  ró ne powody wyboru obiektu turystycznego, dlatego przeprowa-

dzono badania w ród losowo wybranych 130 osób, odpoczywaj cych w okolicy 
Ko obrzegu. Na odpoczynek/pozbywanie si  stresu wskaza o 89% badanych, 
60% bardzo dba o o w osy i paznokcie, piel gnacj  swojej skóry zaj a si  gru-
pa osób, stanowi ca 56%. Lubimy dawa  prezenty i w ramach otrzymanych 
prezentów przyje d a do spa a  34% klientów. Ze wzgl dów medycznych 
przybywa zaledwie 6%, a nawracaj cego bólu chce si  pozby  23% odwiedza-
j cych hotel. Leczenie i poprawa zdrowia najcz ciej nast puje w obiektach 
sanatoryjno-uzdrowiskowych, które w swojej dodatkowej ofercie równie  pro-
ponuj  us ugi zwi zane ze spa i wellness. 

Wyniki bada  wskazuj  te , e mieszka cy miasta, odwiedzaj  baz  noc-
legow  2–3 razy w roku. Najcz ciej odwiedzane s  hotele spa & wellness, 
najmniej Destination Spa.  

Je li chodzi o cel, to na pierwsze miejsce wysuwa si  dbanie o wypoczy-
nek i rekreacj , potem urod  i atrakcyjno  fizyczn . Walka ze stresem zajmuje 
tu trzeci  pozycj , a potem w kolejno ci: d enie do osi gni cia harmonii cia a,
duszy i umys u; styl ycia, poszukiwanie zmys owych wra e , budowanie wi zi
z osobami bliskimi, moda i rozwój osobowy. Spo ród oferowanych najpopular-
niejszym zabiegiem alternatywnym jest ayurveda (system medycyny indyjskiej 
rozwini ty w staro ytno ci – oczyszczanie organizmu) – 35%, natomiast najpo-
pularniejsz  terapi  holistyczn 12 jest medytacja/relaksacja – równie  35%.  

W ofercie sportowej i fitness a  68% o rodków ma zaj cia na wie ym 
powietrzu, 42% – inne aktywno ci sportowe, prawie 40% – grupowe zaj cia
fitness.

W ofercie wellnessowej dominuj  programy wyszczuplaj ce (58%) oraz 
detoksykuj ce (50%), 45% badanych o rodków oferuje zdrow  diet , a 43% – 
programy odstresowuj ce (np. sauna).

                                                          
12  Terapia holistyczna – oznacza, e w leczeniu danej choroby uwzgl dnia si  ca y orga-

nizm, czyli wp yw innych narz dów na aktualnie chory organ. Holistyczny sposób pojmowania 
choroby i jej leczenie pozwala znacznie w wi kszym stopniu na leczenie przyczynowe. Jest to 
kolejny krok w rozwoju medycyny. 
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Obecnie hotele oferuj  coraz bardziej wyrafinowane zabiegi, które ciesz  si
zainteresowaniem, zw aszcza e jest to co  nowego i jest nadzieja, e b dzie to 
korzystne dla naszego zdrowia czy samopoczucia. Do tych zabiegów mo emy 
zaliczy : aromaterapi , ayurved  (oczyszczanie), balneoterapi  (zabiegi [z] wod ),
fango (mieszanina parafiny oraz py u wulkanicznego), fizykoterapi , hydromasa ,
k piel Kleopatry (mleko), thalassoterapi  (wodorosty – algi, b ota).

Spo ród bogatej oferty klienci w ramach prezentów wybieraj  tak e pakie-
ty, m.in.: urawinowe Spa, B dzie nas Dwoje, Wiosenny czar Spa, Dotyk wio-
sennych promieni, Wiosenne przebudzenie, Miodowa pokusa, Wiosenne waka-
cje w Spa z dzie mi, Oczyszczaj co-regeneruj ce Spa, Kasztanowy weekend 
Spa, Weekend z Amorem, Dla Przyjació ek. Pakiety te ciesz  si  du ym powo-
dzeniem – prezent, który czy przyjemne z po ytecznym. 

Je li chodzi o zabiegi w o rodkach spa i wellness, to panie najcz ciej wy-
bieraj : manualne zabiegi upi kszaj ce na twarz i cia o; hydroterapi , saun ,
basen wybiera prawie 36% badanych, nast pnie zabiegi na twarz i cia o z u y-
ciem sprz tu kosmetycznego (22%) i ró nego rodzaju masa e – 30%.  

Dla turystów wa ne s  atmosfera, obs uga i cena, ale szczególn  uwag
przypisuj  kwalifikacji i fachowo ci personelu. W usytuowaniu obiektu hotelo-
wego wygrywa morze, nast pnie góry. Cho  dla wielu turystów miejsce wypo-
czynku nie jest tak wa ne, to na pytanie dotycz ce miejsca wypoczynku wska-
zywali na miejscowo  maj c  walory uzdrowiska. 

5. Spa jako dodatkowa oferta kwater agroturystycznych 

Jako przyk ad noclegowej bazy turystycznej maj cej w swojej ofercie pa-
kiety spa i wellness, autorki wybra y gospodarstwa agroturystyczne.  

Cho  pierwsze gospodarstwa rolne przyjmuj ce turystów powsta y na po-
cz tku lat 90., to mieszka cy wsi prowadz cy gospodark  ro linn  b d  zwie-
rz c  od dawna go cili letników, rodziny z miasta, na wypoczynku w miesi -
cach wakacyjnych. Od kilku lat daje si  zauwa y  wzmo one zainteresowanie 
kwaterami agroturystycznymi, które zlokalizowane s  na obszarach o wyj tko-
wych walorach przyrodniczych, kulturowych, tam, gdzie nie zd y a si  rozwi-
n  turystyka masowa.  

Pocz tkowo dzia alno  turystyczna by a dla wielu rolników dodatkow
dzia alno ci , maj c  na celu uzupe nienie dochodów z rolnictwa. Dzisiaj wiele 
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gospodarstw swoim wygl dem nie przypomina starej wiejskiej chaty, ale adnie
prezentuj cy si  obiekt agroturystyczny. 

Mo e to zabrzmie  dziwnie, ale gospodarstwa rolne oferuj ce us ug  tury-
styczn  równie  konkuruj  ze sob . Ka dego roku zg aszaj  si  kwaterodawcy 
do konkursu „Zielone Lato”, by „ ciga  si ” o nagrod  na najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne. Jednym z kryteriów oceny jest oferta skierowana do 
agroturystów. W ród gospodarstw zaczynaj  pojawia  si  obiekty oferuj ce
nawet us ugi spa. Niektóre oferty s  bardzo interesuj ce, cho by: wiata ze 
szklanym dachem, a w niej jacuzzi buchaj ce par  i b belkami nawet zim ;
pobyty odstresowuj ce, po czone z zabiegami medycyny hinduskiej ayurveda 
– dla zdrowia i urody; sauna, gabinet kosmetyczny; masa e klasyczne i orien-
talne, oczyszczanie organizmu z toksyn, apiterapia, terapia antystresowa, masa
klasyczny zdrowotny, rewelacyjny masa  g owy i twarzy polecany przy bó-
lach migrenowych.  

Agroturystyka w województwie zachodniopomorskim cieszy si  szczegól-
nym uznaniem w ród turystów z Niemiec. Zachodni go cie odwiedzaj  te tere-
ny w ramach turystyki sentymentalnej, podtrzymuj  tradycje rodzinne, przyje -
d aj , by zobaczy , jak tu si yje, i powracaj  w kolejne wakacje. Kwatero-
dawcy, chc c zatrzyma  turystów, wprowadzaj  us ugi, cz sto wydawa oby si
„niepasuj ce” do terenu i obiektu. Na taki pomys  wpad y m ode osoby – dzieci 
w a cicieli gospodarstw rolnych, tych gospodarstw, które zosta y ju  cz ciowo
przekszta cone w agroturystyczne. Maj c kwalifikacje zdobyte w mie cie, np. 
studia zwi zane z kosmetologi , fizjoterapi , gastronomi , turystyk  i rekreacj ,
pedagogik  – trudno im znale  prac  w mie cie. Swoj  wiedz  i kwalifikacje 
wykorzystuj  zatem w rodzinnym b d  s siednim gospodarstwie. Z us ug po-
prawiaj cych zdrowie ch tnie korzystaj  go cie, nawet ci, którzy dopiero na 
miejscu dowiaduj  si  o mo liwo ci skorzystania z dodatkowych us ug.

Najcz ciej s  to „agroturystyczne gospodarstwa biznesowe”, gdy  za 
us ugi spa i wellnes odprowadzaj  podatki do urz du skarbowego. Typowe 
gospodarstwa agroturystyczne maj ce w swojej ofercie baz  noclegow  do pi -
ciu pokoi, zwolnione s  z op at podatkowych. Te nowoczesne gospodarstwa 
maj  tak e: w azienkach wanny z jacuzzi, kabiny z urz dzeniami do masa u,
ma e baseny, a woda niekiedy jest podgrzewana dzi ki zainstalowanym kolek-
torom s onecznym.  
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W a ciciele gospodarstw agroturystycznych, do których przyje d aj  tury-
ci z ró nych grup spo ecznych i wiekowych, wprowadzaj  pewne innowacje, 

cz sto równie  po to, by przed u y  sezon i go ci  turystów przez ca y rok. 

Podsumowanie

Mo na stwierdzi , e dla wielu klientów obiektów noclegowych wa n  ro-
l  stanowi us uga spa i wellness. Nie tylko dlatego, e sta a si  modna, ale dla-
tego, e wi e si  z us ug  rehabilitacyjno-profilaktyczn  – tak potrzebn  wielu 
osobom. 

Czynnikami sprzyjaj cymi przyjazdom konsumentów do hotelu w wi k-
szo ci przypadków s : lokalizacja, cena, do wiadczenie z przesz o ci, rekomen-
dacja znajomych, reputacja hotelu, dodatkowe us ugi (w tym spa i wellness), 
nieco mniejsze znaczenie maj  akcje promocyjne. 

Spa i wellness zago ci y ju  w polskich obiektach na dobre, oferuj  wyso-
k  jako  us ug oraz zabiegi pozwalaj ce osi gn  b ogi stan równowagi. Uwa-
a si , i  inwestowanie w us ugi hotelowe spa i wellness wp ywa na pozycj

konkurencyjn  danego obiektu. Istnieje te  pogl d, e spa i wellness to mega-
trend rynku czasu wolnego XXI wieku13. Uzasadnione zatem jest stwierdzenie, 
i  obecne coraz bardziej nowoczesne hotele powinny tworzy  w asn  strategi
produktu spa i wellness. Obiekty, które nie wprowadzaj  tego typu produktów, 
mog  cieszy  si  mniejszym zainteresowaniem konsumentów. Dzisiejszy tury-
sta oczekuje czego  wi cej ni  eleganckiej kwatery, gwarantowanej pogody 
i dobrego wy ywienia. Wymagania klientów s  coraz wi ksze, dlatego te  lep-
sze wyniki finansowe uzyskaj  obiekty maj ce du  wiedz  o bran y, oczeki-
waniach potencjalnych go ci i b d ce w stanie dopasowa  swoj  ofert  do od-
powiedniego segmentu klienta (turysty).  

Spa w gospodarstwach rolnych prowadz cych dzia alno  agroturystyczn
to nowo  ostatnich lat. Niektóre z tych gospodarstw wprowadzi y innowacje 
dzi ki funduszom unijnym w ramach dzia ania „Ró nicowanie dzia alno ci
w kierunku nierolniczej”.

Idea na nadchodz ce lata, to by  pierwszym w wiecie spa z tak  ofert ,
jakiej jeszcze nie ma nikt inny. Nale y pami ta , e polski rynek spa jest coraz 

                                                          
13  N. Sallmann, Megatrend Wellness & SPA, 2010, s. 43–55. 
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bardziej nasycony, mo e wi c skierowa  swoj  ofert  w stron  go ci z Niemiec, 
Skandynawii, krajów po wschodniej stronie granicy naszego kraju. Z pewno ci
ten odbiorca us ug spa i wellness ponownie zago ci by w naszych obiektach 
noclegowych.  

SPA & WELLNESS AS AN ADDITIONAL PRODUCT

OF TOURIST ACCOMMODATION 

Summary

The author of the article presented a SPA & Wellness services, which have 

become an additional and attractive hotel-base product in recent years. Why is it so 

fashionable? We are going to read about the answer and learn from the article who the 

recipients of SPA & Wellness services are. Greater public awareness of health and the 

fact that people care about it, makes health tourism very popular form of recreation. 

Keywords: recreation, leisure time, health, tourism services

Translated by Jacek Prochorowicz
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W ODZIMIERZ DELUGA 
Politechnika Koszali ska

KONKURENCJA JAKO CZYNNIK PODWY SZANIA  
JAKO CI US UG SANATORYJNYCH 

Streszczenie 

Celem pracy jest próba dokonania analizy znaczenia konkurencji w doskonaleniu 

us ug sanatoryjnych na przyk adzie O rodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Hol-

tur” w Ko obrzegu.

S owa kluczowe: konkurencja, sanatorium, marketing 

Wprowadzenie

Konkurencja jest zjawiskiem obecnym we wspó czesnej gospodarce, si
nap dow  procesów gospodarczych, wymuszaj c  zmiany i dostosowywanie 
si  podmiotów gospodarczych do nowych warunków. Oznacza wspó zawodnic-
two, polegaj ce na rywalizowaniu pomi dzy niezale nymi podmiotami. Jest 
jednocze nie walk  przedsi biorstw o korzy ci ekonomiczne uzyskiwane ze 
sprzeda y towarów lub us ug, a zarazem jednym ze sposobów koordynacji ryn-
kowej. Wyst puje wsz dzie tam, gdzie istnieje prywatna w asno rodków
produkcji i gospodarka towarowa. Dzi ki konkurencji uczestnicy rynku, d c
do realizacji swych interesów, próbuj  zaoferowa  korzystniejsze od swych 
konkurentów oferty – zarówno pod wzgl dem ceny, jako ci czy serwisu. 
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Silna pozycja organizacji determinuje jej konkurencyjno , uto samian
z osi ganiem sukcesu na rynku, stanowi cech  odró niaj c  dane przedsi bior-
stwo od otaczaj cej je rzeczywisto ci. Konkurencyjno  odgrywa szczególnie 
wa n  rol  w pozyskiwaniu nowych klientów. Tworzy swoiste „pole magne-
tyczne”, które przyci ga klientów.

Celem niniejszego materia u jest ukazanie miejsca i znaczenia konkurencji 
w doskonaleniu us ug sanatoryjnych. W dzisiejszych czasach bowiem, aby 
sprosta  wymaganiom wspó czesnego rynku, równie  o rodki sanatoryjne mu-
sz  kierowa  si  zasadami konkurencji i doskonali  swoj  ofert  us ugow .

1. Poj cie i istota konkurencji 

Zjawisko konkurencji w ekonomii pojawi o si  wraz z powstaniem mechani-
zmu rynkowego, chocia  uwzgl dnia a je ju  my l staro ytnej Grecji i Rzymu. 
Za prekursora idei samoreguluj cego si  rynku i walki konkurencyjnej uznaje 
si  cz sto Heraklita z Efezu.  

Znaczenie konkurencji dla funkcjonowania rynku w pe ni docenili fizjokraci. 
Zjawiska gospodarcze czyli oni z wolno ci  i w asno ci . Proponowali wolny 
handel zarówno na rynku wewn trznym, jak i mi dzynarodowym. Uwa ali, e
w gospodarce panuje naturalny porz dek rzeczy, wobec tego powinna si  ona opie-
ra  na wolnej konkurencji. Ekonomia klasyczna, zapocz tkowana w drugiej po-
owie XVIII wieku, propagowa a wolno  gospodarcz , woln  konkurencj ,

twierdz c, e rola pa stwa powinna ogranicza  si  do tworzenia warunków do 
swobodnego dzia ania praw rynku. Adam Smith, „ojciec klasycznej ekonomii”, 
sta  si  zwolennikiem znoszenia wszelkich utrudnie  w rozwoju rynku wolno-
konkurencyjnego. 

Koncepcj  Smitha kontynuowa  Say, który sformu owa  tzw. prawo ryn-
ków, w ramach którego dowodzi  m.in., e na rynkach produktów i us ug zawsze 
wyst puje ogólna równowaga mi dzy produkcj  i wydatkami przy pe nym wyko-
rzystaniu istniej cych czynników produkcji, dzi ki czemu w gospodarce rynkowej 
nie s  mo liwe kryzysy nadprodukcji. Twierdzi , e poda  sama stwarza sobie rynki 
zbytu. 

Wspó czesne teorie ekonomiczne przedstawiaj  w sposób ró norodny za-
sad  konkurencji – i tak np. twórcy koncepcji neoliberalnej postuluj , by rol
pa stwa ograniczy  do tworzenia warunków do wolnej konkurencji i swobodne-
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go kszta towania cen, przeciwdzia ania monopolom i kartelom, utrzymywaniu 
stabilnego pieni dza i stwarzania równych szans obywatelom. 

Polityka konkurencji nale y do g ównych i najwcze niej uzgodnionych 
polityk wspólnotowych. Ma ona da  gwarancj , e bariery zniesione w handlu 
wewn trznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostan  zast pione innymi dzia-
aniami ze strony przedsi biorstw lub rz dów, prowadz cymi do zniekszta cenia

konkurencji. Polityka konkurencji ma na uwadze przede wszystkim interes kon-
sumentów i stara si  o zapewnienie im atwego dost pu do dóbr i us ug ofero-
wanych na jednolitym rynku po maksymalnie zbli onych cenach. Równocze -
nie przez stworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania wolnej konku-
rencji wp ywa ona korzystnie na konkurencyjno  przedsi biorstw na rynku 
wiatowym.  

Konkurencja wymusza zmiany, których efektem jest podnoszenie konku-
rencyjno ci. Na rynku us ug sanatoryjnych konkurencyjno  nale y traktowa
jako zdolno  do przeciwstawiania si  konkurencji innych przedsi biorstw sa-
natoryjno-uzdrowiskowych dzia aj cych na terenie danego uzdrowiska oraz 
innych uzdrowisk. Ma ono zazwyczaj dwojaki charakter konkurowania: bezpo-
redniego i po redniego. Pierwszy z nich dotyczy rywalizacji o ró nego rodzaju 

korzy ci, np. finansowe, inwestycje i lokalizacj . Drugi natomiast czy si
z tworzeniem optymalnych warunków otoczenia lokalnego i regionalnego, po-
zwalaj cych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej podmiotów sanatoryjnych. 

Zanim przejdziemy do konkurencyjno ci produktu turystycznego uzdro-
wisk, nale y wyja ni  podstawowe poj cia. I tak w literaturze przedmiotu poj -
cie „produktu turystycznego” (tourist product) interpretowane jest wielorako. 
Wynika to z faktu, e produkt turystyczny mo e jednocze nie „obejmowa
miejsce, poszczególne us ugi, pakiet tych us ug i czasem pewne produkty mate-
rialne”1. W procesie tworzenia produktu turystycznego bior  udzia  ró ne pod-
mioty gospodarcze (w tym przedsi biorstwa turystyczne) oraz organizacje 
i instytucje dzia aj ce na obszarach recepcji turystycznej. Produkt turystyczny 
uzdrowisk (miejscowo ci uzdrowiskowych) jest z o onym produktem tury-
stycznym obszaru. Sk adaj  si  na niego elementy z jednej strony dostarczane 
s  przez miejsce docelowe, a z drugiej – przez podmioty, które maj  wp yw na 
kszta towanie, rozwój i zarz dzanie uzdrowisk jako ca o ci  oraz poszczegól-

                                                          
1  J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114, 

cytat za: http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, 26.07.2013. 



76 W odzimierz Deluga

nymi produktami materialnymi i niematerialnymi tam zlokalizowanymi2. Pro-
dukt turystyczny uzdrowisk sk ada si  z nast puj cych komponentów: 

– atrakcje i rodowisko uzdrowisk,
– infrastruktura i us ugi w uzdrowiskach,
– dost pno  komunikacyjna uzdrowisk,  
– wizerunek uzdrowisk,
– cena p acona przez konsumenta w uzdrowiskach. 
Wymienione elementy produktu turystycznego miejscowo ci uzdrowisko-

wej uzale nione s  od dzia a  podejmowanych zarówno przez sektor publiczny, 
prywatny i non-profit, których „rezultaty stanowi  sk adnik produktu turystycz-
nego proponowanego przez dan  miejscowo 3.

Rys. 1. Schemat produktu turystycznego uzdrowisk 

ród o: http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, 26.07.2013. 

                                                          
2  http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, 26.07.2013. 
3  Ibidem. 
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Uzdrowiskiem w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity DzU z 2012 r., poz. 651) jest ob-
szar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony 
w celu wykorzystania i ochrony znajduj cych si  na jego obszarze naturalnych 
surowców leczniczych. W przypadku spe nienia wymogów, o których mowa, 
obszarowi nadawany jest status uzdrowiska. 

Sanatorium uzdrowiskowe nale y do grupy zak adów lecznictwa uzdrowi-
skowego4. Jego zadaniem jest zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na 
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj  uzdrowiskow 5:

1) ca odobowych wiadcze  opieki zdrowotnej w warunkach stacjonar-
nych, 

2) opieki lekarskiej i ca odobowej opieki piel gniarskiej,
3) przewidzianych programem leczenia zabiegów, 
4) wiadcze  profilaktycznych, 
5) edukacji zdrowotnej. 
Ko obrzeg jako miasto uzdrowiskowe oferuje szerokie spektrum us ug,

wchodz cych w sk ad produktu turystycznego uzdrowisk, w tym typowych 
sanatoriów uzdrowiskowych. Aby produkt turystyczny uzdrowisk by  konku-
rencyjny na rynku, musi opiera  si  na wiedzy i odró nia  od produktów kon-
kurencyjnych pod wzgl dem sta ego podwy szania poziomu jako ci us ug.

W warunkach nasilaj cej si  konkurencji, zw aszcza po wej ciu Polski 
w struktury unijne, oraz ci gle zmieniaj cych si  preferencji i upodoba  tury-
stów i kuracjuszy, coraz wi kszego znaczenia nabiera problematyka jako ci
w sanatoriach i uzdrowiskach. Klasyczne koncepcje konkurencji oparte jedynie 
na parametrze cenowym okaza y si  w dzia alno ci przedsi biorstw nie tylko 
nieskuteczne, ale w d u szym okresie nawet niszcz ce firm . Zatem sukces na ryn-
ku turystycznym maj  szans  odnie  te przedsi biorstwa sanatoryjne czy 
uzdrowiska, których atrybutem b dzie wysoka jako  wszystkich elementów 
sk adowych us ugi czy pakietu us ug oraz jako  miejsca docelowego.  

                                                          
4  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU z 2012 r., poz. 651 nr 742. 
5  Ibidem. 
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Rys. 2. Model typów uzdrowisk i ich podzia  ze wzgl du na wiadczone w nich us ugi 

ród o: http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, 26.07.2013. 

W literaturze po wi conej problematyce jako ci nie ma jednoznacznej 
opinii odno nie tego poj cia i mo na si  spotka  z wieloma jego definicjami. 
Ameryka skie Stowarzyszenie Kontroli Jako ci definiuje jako  jako sum  cech 
produktów lub us ugi, decyduj c  o zdolno ci danego wyrobu do zaspokojenia 
potrzeb6. Na produkt o rodka sanatoryjnego sk ada si  szereg us ug. O jako ci
produktu uzdrowisk i sanatoriów w du ej mierze decyduj  pojedyncze us ugi
sanatoryjne i uzdrowiskowe lub ich pakiet. Niska jako  jednej z us ug wp ywa 
na jako  ca ego produktu.

                                                          
6  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994, s. 49. 
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Rozpoznawanie marki kszta tuje lojalno  wobec niej; oznacza tym sa-
mym przewag  konkurencyjn  nad innymi markami na rynku. Zyskuj c autory-
tet, marka mo e przyczyni  si  do budowy pozytywnego wizerunku uzdrowi-
ska, mie  istotny wp yw na sukces rynkowy oraz stymulowa  sprzeda . Znana 
marka produktu turystycznego uzdrowisk „przyci ga” potencjalnych klientów, 
niekorzystaj cych dot d z danego produktu. Marka produktu turystycznego 
uzdrowisk nierozerwalnie czy si  z jego jako ci . Stanowi ona integralny 
element procesu kszta towania produktu turystycznego uzdrowisk w obliczu 
narastaj cej konkurencji, który jest gwarancj  zaspokojenia potrzeb oraz ocze-
kiwa  kuracjuszy i turystów. Uzdrowiska maj  warunki do przyci gania ich 
przez tworzenie atrakcyjnych ofert. Produkt, któremu nie podnosi si  poziomu 
jako ci, nie mo e skutecznie konkurowa  z innymi produktami istniej cymi na 
rynku. Na jako  wp ywaj  nie tylko cechy charakteryzuj ce produkt i odró -
niaj ce go od innych, ale równie  elastyczno  – zdolno  produktu do spe nie-
nia oczekiwa  i potrzeb nabywców.  

We wspó czesnej rzeczywisto ci podstaw  przewagi konkurencyjnej jest 
umiej tno  zdobywania i wykorzystywania informacji. Zdolno  do uzyskania 
przewagi konkurencyjnej zale y od posiadanej wiedzy przez podmioty odpo-
wiedzialne za tworzenie produktu turystycznego uzdrowisk. Najta szym sposo-
bem podnoszenia poziomu jako ci produktu turystycznego s  inwestycje 
w kwalifikacje cz owieka. Wa ne jest równie , aby kierownictwo firmy mia o
informacj  i przywi zywa o wag  do tego, jaki jest stosunek pracowników 
wzgl dem w asnego zak adu pracy, wspó pracowników i wykonywanej pracy. 
Taka wiedza umo liwia doskonalenie pracy zawodowej. Z e stosunki panuj ce
w przedsi biorstwie pomi dzy pracownikami powoduj  nisk  jako  obs ugi
klienta. Podnoszenie standardu produktu turystycznego uzdrowisk to mi dzy 
innymi zaanga owanie pracowników uzdrowiska do poprawy estetyki i czysto-
ci otoczenia oraz odpowiednia postawa ludno ci miejscowej wobec kuracjuszy 

i turystów. 
Szczególnie istotn  rol  w kszta towaniu jako ci produktu turystycznego 

uzdrowisk odgrywa personel us ugowy. Na pierwszy plan wysuwaj  si  bo-
wiem wzajemne kontakty pracowników wiadcz cych us ugi turystyczne oraz 
uzdrowiskowe i konsumentów. Jest to element stanowi cy o sukcesie firmy, 
poniewa  nabywcy us ug turystycznych i uzdrowiskowych samodzielnie lub 
w wi kszej cz ci finansuj  swój pobyt w miejscowo ci uzdrowiskowej s  co-
raz bardziej wymagaj cy i domagaj  si  wysokiego standardu obs ugi.
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W ostatnich latach bardzo wyra nie zarysowa y si  dwa odmienne seg-
menty klientów obiektów sanatoryjnych: jedn  grup  stanowi  tradycyjni kura-
cjusze sanatoryjni, kierowani i finansowani przez NFZ, drug  – klienci komer-
cyjni, przynosz cy uzdrowisku wymierne korzy ci finansowe. W zwi zku z tym 
pojawi a si  konieczno  zmiany lub poszerzenia zakresu i profilu oferowanych 
przez uzdrowiska programów pobytowych. 

Kuracjusze komercyjni zwykle dysponuj  wi kszymi mo liwo ciami fi-
nansowymi, krótszym czasem, jaki mog  po wi ci  na odpoczynek, maj  rów-
nie  nieco inne oczekiwania zwi zane z pobytem w sanatorium. Walory przyro-
dolecznicze i klimatyczne przestaj  by  decyduj cym motywem wyboru w a nie
tego uzdrowiska. Dlatego te  coraz bardziej istotnym elementem przewagi kon-
kurencyjnej obiektów sanatoryjnych, funkcjonuj cych w dobie gospodarki ryn-
kowej, sta o si  ró nicowanie oferty, dopasowywania jej do ró norodnych 
oczekiwa  oraz wi ksza elastyczno .

Podstawowym wnioskiem wynikaj cym z przegl du polskiego rynku sana-
toryjnego jest wyodr bnienie dwóch podstawowych segmentów klientów 
o zró nicowanych oczekiwaniach. Najlepsze polskie sanatoria, które ponios y
wysi ek dostosowania obiektu do standardów europejskich, oraz nowo powsta-
j ce placówki, zabiegaj , aby w portfelu ich klientów najwi kszy udzia  zajmo-
wali kuracjusze komercyjni. Takie dzia anie pozwala z jednej strony na gene-
rowanie odpowiednich przychodów, które mog  by  dalej inwestowane, z dru-
giej za  powoduje konieczno  dostosowywania oferty produktowej do zin-
dywidualizowanych potrzeb klientów komercyjnych. Coraz wi kszego znacze-
nia nabieraj  us ugi zwi zane z piel gnacj , relaksem, odpoczynkiem w zakre-
sie fitness, wellness, beauty. 

Istotnym staje si  wi c stworzenie takiego pakietu us ug, który zapewni 
atrakcyjn  ofert  przyci gaj c  t  grup  kuracjuszy, równie  przez wykorzysta-
nie unikalnych walorów uzdrowiska. Wysokie wymagania stawiane przez kura-
cjuszy komercyjnych wymuszaj  nie tylko rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 
produktowej, lecz jednocze nie konieczno  podnoszenia jako ci oferowanych 
us ug. Klienci ci oczekuj  najnowocze niejszych urz dze  zabiegowych, wyso-
kiej klasy specjalistów oraz gwarancji odpowiedniej do odpoczynku i leczenia 
atmosfery. Istotne s  takie elementy, jak: jako  i czysto  wyposa enia po-
mieszcze  hotelowych i zabiegowych, ich aran acja, kwalifikacje personelu 
oraz klimat, jaki jest tworzony w obiekcie wokó  kuracjusza. 
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2. Pozycja konkurencyjna sanatorium ORW „Holtur” w Ko obrzegu 

O rodek ORW7 „Holtur” dysponuje w asnym ród em wody leczniczej, 
szerok  ofert  zabiegów rehabilitacyjnych, doskona ym otoczeniem terenu oraz 
wysoko wykwalifikowan  kadr  pracownicz . Kuracjusze mog  relaksowa  si
podczas organizowanych wycieczek rowerowych i pieszych. 

Wybór w a ciwej strategii konkurowania, poprzedzonej wnikliw  analiz
zarówno otoczenia, jak i oczekiwa  potencjalnych klientów, jest jedn  z pod-
stawowych decyzji, jak  powinno si  podj  przed rozpocz ciem jakiegokol-
wiek dzia ania na rynku. Budowanie strategii konkurowania nale y rozpocz
od wyboru celu, jaki obiekt chce osi gn . W przypadku obiektu sanatoryjnego, 
nastawionego na obs ug  kuracjuszy komercyjnych, jest nim osi gni cie zado-
walaj cego wype nienia obiektu przy uwzgl dnieniu ograniczonego wielko ci
zarobków segmentu docelowego. Po sprecyzowaniu oczekiwa  wobec obiektu 
nale y rozejrze  si  wokó , czyli przeanalizowa  otoczenie konkurencyjne – 
okre li , jakie obiekty ju  dzia aj  na naszym terenie, co oferuj  zarówno po 
stronie us ug medycznych, jak i rekreacyjnych, do jakich grup klientów kieruj
swoj  ofert .

Zebranie i przeanalizowanie wszystkich tych informacji pozwoli na skon-
struowanie mapy grup strategicznych porz dkuj cych ofert  konkurencyjn .
O rodek ORW „Holtur” dysponuje w szczególno ci:

– grup  obiektów hotelowo-rozrywkowych na rednim poziomie pod 
wzgl dem standardu wyposa enia z ograniczonym (podstawowym) za-
kresem us ug medyczno-sanatoryjnych, 

– grup  obiektów typowo sanatoryjnych z szerokim programem leczni-
czo-profilaktyczno-diagnostycznym. 

Konkurencyjno  o rodka realizowana jest przede wszystkim przez: 
– zapewnienie klientom unikalnego poziomu profesjonalnej obs ugi,
– zapewnienie wysokiego standardu wyposa enia zró nicowanego ze 

wzgl du na zamo no  klienta docelowego, 
– przygotowanie atrakcyjnych ofert us ug dodatkowych, gwarantuj cych 

mo liwo  ciekawego sp dzenia wolnego czasu na terenie obiektu, 

                                                          
7  ORW – O rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy. 
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– stworzenie unikalnych, atrakcyjnych ofert pobytowych skierowanych 
do wielu zró nicowanych segmentów docelowych – typowe pobyty sa-
natoryjne, relaks, konferencje, 

– wprowadzenie atrakcyjnych elementów dodatkowych uzupe niaj cych 
oferty podstawowe i uatrakcyjniaj ce pobyt w zakresie nowo ci ryn-
kowych – markowe zabiegi kosmetyczne, 

– zapewnienie czytelno ci i przejrzysto ci rozlicze  finansowych zwi -
zanych z pobytem i op at za us ugi dodatkowe, 

– zapewnienie warunków pobytu w nowoczesnym obiekcie spe niaj cym 
europejskie standardy. 

O rodek ma równie  bogat  ofert  produktow  zebran  w konkretne pa-
kiety. Zadaniem formu owania gotowych propozycji produktowych jest wyj cie
naprzeciw oczekiwaniom klientów  obecnych i potencjalnych. Klient ju  na 
etapie przegl dania ofert i podejmowania decyzji o wyborze konkretnego miej-
sca odpoczynku uzdrowiskowego chce dok adnie wiedzie , co jest uj te w cenie 
pobytu, a za co ewentualnie b dzie musia  dop aci . Wycenione pakiety pod-
stawowe s  na tyle atrakcyjne, e stanowi  wyró nik na tle innych obiektów 
tego typu i oferuj  ciekaw  propozycj  sp dzenia czasu oraz odpowiadaj  ocze-
kiwaniom ró nych kuracjuszy. 

Obecnie w bliskim s siedztwie ORW „Holtur” znajduj  si  3 obiekty ofe-
ruj ce pobyty wczasowo-rehabilitacyjne i wypoczynkowe. czny udzia  kon-
kurentów w segmencie jest do  wysoki. Najwi kszym konkurentem jest hotel 
„Mona Lisa” znajduj cy si  przy ul. Lwowskiej 1, który równie wiadczy 
us ugi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istotn  przewag
konkurencyjn  uzyskuje dzi ki znacznie wy szej jako ci us ug w zakresie za-
kwaterowania (wysoki standard – wszystkie pokoje z pe nym w z em sanitar-
nym po gruntownym remoncie) oraz nowoczesnej bazie zabiegowej. Powa n
konkurencj  stanowi o rodek nieopodal Ko obrzegu. Obecnie na terenie Pod-
czela8 dzia aj : sezonowy o rodek „Podczele II” oraz hotel „Villa Tarsis”, ofe-
ruj ce produkty o profilu zbli onym do oferowanych w ORW „Podczele”. Sta-
nowi  one potencjalne zagro enie, gdy  popularno  tego typu us ug wzrasta  
w Polsce. 

                                                          
8  Podczele – osiedle mieszkaniowe Ko obrzegu (wschodnia cz ). Osiedle jest odsepa-

rowane od g ównej zabudowy Ko obrzegu przybrze nym Lasem Ko obrzeskim oraz rozlewi-
skiem s onych bagien. 
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Celem prezentowanych bada  jest okre lenie miejsca i znaczenia konku-
rencji w doskonaleniu us ug sanatoryjnych na przyk adzie do wiadcze  ORW 
„Holtur” w Ko obrzegu. Przeprowadzono badania metod  ankietow . Ankieta, 
któr  pos u ono si  w badaniach, zawiera a czterna cie pyta . Trzyna cie z nich 
by o pytaniami zamkni tymi, jedno mia o form  pytania otwartego. Badanie 
ankietowe przeprowadzono w lutym i marcu 2012 roku i obj to nim pi dzie-
si ciu losowo wybranych kuracjuszy – 36 kobiet i 14 m czyzn w wieku od 28 
do 65 lat. 32 z po ród osób badanych legitymowa o si  wykszta ceniem red-
nim, 10 – wy szym, a 8 – zawodowym.  

Badani korzystali z ró norodnych form zabiegów oraz zamieszkiwali 
w pokojach o zró nicowanym standardzie. Dwadzie cia jeden osób spo ród
badanych zakwaterowano w pokojach z azienkami, dziesi cioro – w pokojach 
typu studio, dziewi tna cioro – w pokojach z umywalkami. 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczy o bazy zabiegowej o rodka: jej wyposa-
enia, jako ci urz dze  oraz dost pno ci. Zdaniem 12 kuracjuszy o rodek jest 

bardzo dobrze wyposa ony w urz dzenia do przeprowadzania zabiegów,  
10 z nich stwierdzi o, e ró norodno  i jako  wyposa enia jest dobra, 14 by o
z niej zadowolonych. Niestety 9 respondentów uwa a, e o rodek jest s abo
wyposa ony, a 5 za bardzo s abo wyposa on  uwa a baz  zabiegow . Do osób 
niezadowolonych zaliczy  nale y tych, którzy wcze niej korzystali z ofert in-
nych, niejednokrotnie dro szych o rodków sanatoryjnych. Najwi cej zastrze e
budzi a jako  urz dze . Wiele z nich nale y do starszego typu, s  jednak zaw-
sze sprawne i utrzymane w nienagannym stanie technicznym.  

Kolejne pytanie ankiety dotyczy o opinii na temat wykonywanych zabie-
gów. Z ustalenia godzin zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych jest bardzo 
zadowolonych 23 kuracjuszy, 18 uwa a, e godziny zosta y ustalone w dobry 
sposób, niestety 9 respondentów twierdzi, e godziny zabiegów ustalono raczej 
le. Jest to zapewne spowodowane tym, e posiadana baza i sprz t zabiegowy 

nie umo liwiaj  odbywania zabiegów wielu kuracjuszy w tym samym czasie. 
W zwi zku z tym w niektórych przypadkach ustala si  termin w czasie mniej 
odpowiednim dla kuracjuszy. 

Badani podkre lili natomiast w swoich opiniach profesjonalizm wykony-
wanych zabiegów. A  34 z nich uwa a, e zabiegi wykonywane s  w sposób 
bardzo profesjonalny, 12 oceni o dobrze profesjonalizm wykonywanych zabie-
gów. Tylko 4 kuracjuszy uwa a, e wykonywane zabiegi nie s  w pe ni profe-
sjonalne. Stanowi  oni zaledwie 8% ogó u badanych. Skuteczno  przeprowa-
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dzanych zabiegów w opinii badanych wskazuje, e w 29 przypadkach s  one 
bardzo skuteczne, 20 ocenia je w stopniu dobrym, a 9 uwa a, e raczej nie s
skuteczne.

Zalecane zabiegi wskazywane s  z regu y przez lekarzy kieruj cych pa-
cjentów na pobyt w sanatorium, niestety nie zawsze s  dobrane w a ciwie do 
ka dego przypadku. Tylko cz  zabiegów pacjenci mog  wykupi  dodatkowo 
w zale no ci od potrzeb i zasobno ci portfela.

Nieco gorzej kuracjusze ocenili warunki wykonywania zabiegów medycz-
nych i rehabilitacyjnych. Bardzo dobrze oceni o je 19 spo ród badanych, co 
stanowi 38% ogó u, dobrze – 22 badanych (stanowi  oni 44%), natomiast raczej 
le – 9 respondentów, co daje 18% wszystkich badanych. Na tak  opini  za-

pewne ma wp yw to, e niektóre z pomieszcze , w jakich przeprowadzane s
zabiegi, wymagaj  remontu lub modernizacji. Badani oceniali równie  kadr
wykonuj c  zabiegi medyczne i rehabilitacyjne w ORW „Holtur”. 

Pos uguj c si  skal  zaczerpni t  z ocen szkolnych, zapytano o kwalifika-
cje, uprzejmo  wobec kuracjuszy, dyspozycyjno  oraz ch  niesienia pomocy 
przez kadr  wykonuj c  zabiegi rehabilitacyjne w sanatorium.  

Kuracjusze bardzo wysoko ocenili kwalifikacje kadry. Powy ej redniej
oceni o je 46 osób, a tylko 4 osoby da y ocen redni , czyli 3. Podobnie badani 
ocenili uprzejmo  stykaj cych si  z nimi rehabilitantów. Oceny powy ej red-
niej wskaza o 48 osób, a 2 osoby oceni y uprzejmo  na szkoln  trójk .

Analizuj c dane uzyskane w odpowiedzi na pytanie dotycz ce dyspozy-
cyjno ci kadry, dobr  i bardzo dobr  ocen  wystawi y 43 osoby, natomiast oce-
n redni  – 7 osób. Ma na to wp yw zapewne fakt, i  nie wszyscy kuracjusze 
byli zadowoleni z ustalonych godzin zabiegów. Wynika o to jednak, jak ju
wcze niej wspomniano, z faktu, i  nie wszyscy kuracjusze mog  korzysta  z za-
planowanych zabiegów w dogodnym dla siebie czasie. Bardzo dobrze ocenili 
kuracjusze ch  niesienia pomocy przez personel wykonuj cy zabiegi. Tak
ocen  wyrazi o a  25 badanych, ocen  dobr  wskaza o 20 osób, a ocen redni
– 5. Stanowi  oni 10% ogólnej liczby badanych. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali kadr  medyczn . W tym celu 
pos u ono si  skal  identyczn  jak w poprzednim pytaniu. Bardzo dobrze kwa-
lifikacje kadry medycznej oceni o 29 respondentów, dobrze – 21. Nie odnoto-
wano ocen w skali od 1 do 3. Uprzejmo  pracuj cych lekarzy i piel gniarek
bardzo dobrze oceni o 28 badanych, dobrze – 20. Dwie osoby wystawi y ocen
redni ; stanowi  oni 4% ogó u badanych. Dyspozycyjno  równie  zosta a
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oceniona przez kuracjuszy bardzo wysoko. Ocen  bardzo dobr  wystawi o
30 badanych, dobr  – 17. Trzy osoby oceni y dyspozycyjno  lekarzy i piel -
gniarek na ocen redni ; jest to 6% ogólnej liczby badanych. 

Nast pnie opinii kuracjuszy poddano baz  hotelow , jak  dysponuje  
ORW „Holtur” w Ko obrzegu. Pytano mi dzy innymi o ocen  standardu pokoi, 
w których mieszkaj  kuracjusze, ich wyposa enia, standardu azienek, estetyki  
i czysto ci w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitariatach. 

Najgorsz  opini  kuracjuszy cieszy si  baza hotelowa O rodka. Tylko  
12 osób oceni o bardzo dobrze standard pokoi, 16 osób okre li o go jako redni,
s aby standard opiniowa o a  14 osób, a bardzo s aby – 8. Prezentowane odpo-
wiedzi w skali procentowej uk adaj  si  w nast puj cy sposób: bardzo wysoki – 
0%, wysoki – 24%, redni – 32%, s aby – 28%, bardzo s aby standard pokoi 
wskaza o16% badanych. Na tak  opini  wp ywa zapewne to, e wielu z bada-
nych zamieszkuje pokoje wyposa one jedynie w umywalki. Jest to spowodo-
wane faktem, i  cz  hotelowa O rodka wymaga remontu i modernizacji. 

Jeszcze gorzej prezentuj  si  opinie dotycz ce wyposa enia pokoi. aden
z opiniotwórców nie okre li  jego wyposa enia w skali bardzo wysokiej. Tylko 
12 kuracjuszy wysoko oceni o wyposa enie pokoi, 20 – rednio, a 18 s abo. Jest 
to opinia zgodna z rzeczywisto ci : wyposa enie jest raczej skromne, pokoje 
hotelowe w du ej mierze wymagaj  doposa enia w sprz ty i urz dzenia (nowe 
meble, wystrój, sprz t AGD). Nieco lepiej przedstawia si  opinia dotycz ca
standardu azienek: 10 osób oceni o go wysoko, 32 osoby – rednio, 4 – s abo,
i 4 – bardzo s abo. azienki stanowi  zaplecze sanitarne dla osób korzystaj -
cych z pokoi wyposa onych tylko w umywalki. Korzysta z nich wielu kuracju-
szy i, podobnie jak pokoje hotelowe, wymagaj  remontu i modernizacji.  

Znacznie lepiej przedstawiaj  si  odpowiedzi dotycz ce estetyki ca ego
ORW „Holtur”. Tylko 2 osoby uwa aj , e estetyka jest na bardzo wysokim 
poziomie, ale 16 badanych oceni o j  wysoko, 28 – rednio, 4 – s abo. Nikt 
z po ród badanych nie umie ci  estetyki na bardzo s abym poziomie. Jest to 
g ównie zas ug  pracowników dbaj cych o tereny zielone O rodka oraz tych, 
którzy zajmuj  si  wystrojem wn trz.

Du o lepiej wygl da ocena czysto ci. 22 badanych uwa a, e na terenie 
o rodka oraz pokojach hotelowych jest bardzo czysto, 18 oceni o czysto  na 
wysokim poziomie, 10 respondentów uwa a, e jest rednio czysto. Nikt nie 
okre li  czysto ci O rodka w dwóch ostatnich kategoriach. Z przytoczonych 
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opinii wynika, e kadra zajmuj ca si  utrzymaniem porz dku i czysto ci na 
terenie O rodka w pe ni realizuje swoje obowi zki.

Kolejne pytanie ankietowe dotyczy o oceny pracy biura obs ugi klienta 
i recepcji. Badani bardzo wysoko ocenili zarówno kwalifikacje, jak i uprzejmo
oraz dyspozycyjno  i ch  niesienia pomocy przez pracuj cy tam personel. 

Nieco gorzej ocenili badani us ugi gastronomiczne wiadczone w ORW 
„Holtur” w Ko obrzegu. Wed ug ich opinii du o do yczenia pozostawia estety-
ka jadalni, natomiast sposób podania posi ków, ich godziny i ró norodno  nie 
budz  zastrze e .

Znacznej wi kszo ci kuracjuszy (84%) odpowiadaj  godziny wydawania 
posi ków, 8% s dzi, e godziny dostosowane s  w sposób optymalny, taka sama 
liczba badanych rednio ocenia godziny wydawania posi ków na sto ówce. Po-
dobnie prezentuje si  rozk ad g osów dotycz cy ró norodno ci serwowanych 
posi ków: 30 osób w ród badanych uwa a, e jest ona na bardzo wysokim po-
ziomie, 10 okre la poziom ró norodno ci posi ków jako wysoki. Taka sama 
liczba s dzi, e ró norodno  wydawanych posi ków jest na rednim poziomie. 
Smak wydawanych na sto ówce posi ków bardzo wysoko oceni o 26 spo ród
badanych, wysoko – 18 osób a rednio – 6 kuracjuszy. Dzi ki wynikom uzy-
skanym w odpowiedzi na to pytanie atwo zaobserwowa , e osoby pracuj ce
na sto ówce i odpowiedzialne za ywienie bardzo dobrze wype niaj  swoje 
obowi zki. Dodatkowo sprzyja temu fakt, i  s  to osoby o bardzo dobrym przy-
gotowaniu zawodowym oraz z d ugoletni  praktyk  w tej dziedzinie. 

Mimo wielu mankamentów i niedogodno ci ze strony bazy hotelowej an-
kietowani kuracjusze wybraliby ORW „Holtur” w Ko obrzegu, gdyby mieli 
mo liwo  samodzielnego wyboru sanatorium. Pozytywnie na to pytanie odpo-
wiedzia o 26 badanych, 12 nie by o w pe ni pewnych, 7 osób raczej nie wybra-
oby ponownie tego o rodka, a 5 by o pewnych, e gdyby mia o mo liwo

wyboru, zdecydowanie wybra oby inny o rodek sanatoryjny.  
W ród uzasadnie  swoich wypowiedzi przewa a y opinie o doskona ej

kadrze – zarówno rehabilitacyjnej, jak i medycznej, dobrym wyposa eniu
w urz dzenia rehabilitacyjne. Istotne te  by y: uprzejmo  i cierpliwo  pra-
cowników obs ugi, atrakcyjno  miejsca, po o enie w lesie, w bezpo rednim 
s siedztwie morza, dobrze utrzymane drogi dojazdowe, odleg o  od zgie ku
miasta, dobre po czenie autobusowe i kolejowe, bezpo rednie s siedztwo cie-
kawych turystycznie miejsc, obecno  parkingu.



Konkurencja jako czynnik podwy szania jako ci us ug sanatoryjnych 87

Ostatnim pytaniem ankiety by o wystawienie oceny ko cowej dla O rod-
ka, na któr  mia y sk ada  si  wszystkie jego zalety i mankamenty. Ko cow
ocen  bardzo dobr  wystawi o 16 spo ród badanych, na ocen  dobr  zas u y
O rodek u 22 respondentów, 9 kuracjuszy wystawi o ocen  dostateczn , a 3 – 
niedostateczn .

Przeprowadzone w ród kuracjuszy badania ankietowe pozwoli y na doko-
nanie pewnego rodzaju uogólnie  dotycz cych konkurencyjno ci O rodka
RW „Holtur” w Ko obrzegu. Jego g ówne atuty to po o enie, blisko  morza, 
w asny parking i basen, wykwalifikowana i uprzejma kadra pracownicza dbaj -
ca o swoich klientów. Do najcz stszych zarzutów zaliczy  nale y do  wiekow
baz  hotelow , brak azienek w pokojach i niedostateczne ich wyposa enie.

3. Do wiadczenia dzia a  marketingowych w wybranych o rodkach

Najwi kszym problemem polskich sanatoriów s  (b d ce udzia em ca ej
s u by zdrowia) trudno ci finansowe, które znacznie os abi y ich zdolno ci
inwestycyjne. W wielu przypadkach konsekwencj  ograniczonych mo liwo ci
finansowych jest spadek standardu wykonywanych us ug, spowodowany g ów-
nie wykorzystywaniem przestarza ego sprz tu oraz brakiem mo liwo ci wpro-
wadzania nowoczesnych metod leczenia uzdrowiskowego. Na szcz cie s  te
jednostki, które zdecydowanie postawi y na rozwój i obra y kierunek nowoczes-
nych placówek spe niaj cych rosn ce oczekiwania klientów. Inwestycje skie-
rowane zosta y przede wszystkim na remonty cz ci hotelowych i gastrono-
micznych oraz podniesienie standardu i szeroko ci oferty wykonywanych za-
biegów. Dzi ki temu wiadcz  teraz us ugi na wysokim europejskim poziomie 
i przyci gaj  tych klientów, którzy sami finansuj  swój pobyt, wymagaj c jed-
nocze nie oferty na odpowiednio wysokim poziomie. 

Do wiadczenia w prognozowaniu rozwoju sanatorium przedstawiono na 
przyk adzie trzech sanatoriów wchodz cych w sk ad spó ki „Sanatorium 
Szczawno-Jedlina” SA. Nale y ona do najwi kszych i najbardziej znanych 
o rodków lecznictwa na Dolnym l sku. W roku 1999 ówczesne przedsi bior-
stwa pa stwowe w wyniku komercjalizacji zosta y przekszta cone w spó k
prawa handlowego. Od tego momentu sanatorium dzia a jak spó ka. Z powodu 
zani onych warto ci za us ugi kontraktowane z monopolistami, jakimi s  NFZ 
 i ZUS, uzyskiwane przychody nie pozwala y na przeprowadzenie wszystkich 
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niezb dnych prac modernizacyjnych. Maj tek spó ki ulega  post puj cej deka-
pitalizacji. W zwi zku z tym spó ka stawa a si  coraz mniej konkurencyjna  
w stosunku do o rodków, które inwestowa y w baz  sanatoryjn , uzyskuj c
standard pozwalaj cy na sprzeda  us ug kuracjuszom indywidualnym, komer-
cyjnym, które s  bardziej op acalne.

Poni ej zestawiono podstawowe czynniki kszta tuj ce popyt na dostarcza-
ne us ugi i produkty „Sanatorium Szczawno-Jedlina” SA: 

– konieczno  corocznego kontraktowania wiadcze  zdrowotnych  
z 16 oddzia ami Narodowego Funduszu Zdrowia, z cz stymi zmianami 
zarówno ilo ci, jak i cen zakontraktowanych us ug, które cz sto s  ni -
sze ni  faktyczne koszty us ug wiadczonych przez Spó ki. Po wpro-
wadzeniu reformy zauwa alne s : spadek zainteresowania NFZ lecznic-
twem sanatoryjnym dla dzieci oraz du a dysproporcja w kontraktacji 
us ug leczniczych, 

– konieczno  kontraktowania wiadcze  zdrowotnych z Zak adem 
Ubezpiecze  Spo ecznych, który opiera si  wy cznie o kryterium ce-
nowe, co powoduje coroczne zagro enie braku uzyskania wielomilio-
nowego kontraktu w przypadku wyboru oferty ta szej o kilkana cie
groszy, bez wzgl du na jako  i wyniki wiadczonych us ug,

– szerzenia wiadomo ci prozdrowotnej w ród polskiego spo ecze stwa
oraz lansowanie przez media zdrowego stylu ycia, 

– kryzys gospodarczy – spadek zainteresowania us ugami komercyjnymi 
ze strony klientów indywidualnych, 

– warunki geograficzne – Dolny l sk jest postrzegany jako region o du-
ym nat eniu podmiotów, wiadcz cych us ugi uzdrowiskowe, 

– poziom zamo no ci – wa ny przy us ugach komercyjnych, tak e przy 
fitness klubie, 

– cena musi by  ustalona na poziomie zbli onym do ceny takich samych 
lub podobnych us ug, wiadczonych przez podmioty konkurencyjne – 
spó ki sanatoryjne w przypadku us ug sanatoryjnych, fitness kluby  
w przypadku fitness klubu, 

– wielko  dochodu – wzrost wynagrodze  oraz emerytur zwi ksza popyt 
na us ugi prozdrowotne, w tym leczenie sanatoryjne. 

G ównym rynkiem produktów uzdrowiskowych w miejscowo ci Jedlina- 
-Zdrój jest rynek polski. Analiza kuracjuszy tej miejscowo ci wykaza a, i  prze-
wag  stanowili mieszka cy województwa wielkopolskiego i dolno l skiego
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(po 17,59%). W dalszej kolejno ci sanatorium odwiedzane by o przez osoby 
pochodz ce z woj. lubuskiego (15,00%), mazowieckiego (10,00%), wi tokrzy-
skiego i pomorskiego (po 7,50%), podlaskiego, opolskiego i kujawsko-pomor-
skiego (po 5,00%) oraz l skiego, ma opolskiego, ódzkiego i lubelskiego  
(po 2,50%). 

Wi kszo  kuracjuszy miejscowo ci Jedlina-Zdrój stanowi y osoby 
w przedziale wiekowym 45–54 lat (31,09%), 55–65 lat (22,69%) oraz osoby 
powy ej 65 roku ycia (19,33%)9.

Analizuj c struktur  pacjentów sanatorium, ponad 60% stanowi  osoby 
maj ce przeci tn  sytuacj  finansow . Natomiast redni koszt pobytu w sanato-
rium by  do  wysoki. Nale y jednak przy tym wzi  pod uwag  organizatora 
pobytu w sanatorium. Wed ug raportu dla 72% osób organizatorem pobytu by
NFZ, a dla 20,80% – ZUS. Pozosta e osoby zorganizowa y swój pobyt we w as-
nym zakresie lub skorzysta y z pomocy biura podró y. Dlatego te  sanatorium 
zdecydowa o si  na ubieganie si  o rodki finansowe, jakimi dysponuje Unia 
Europejska.

Mo liwo  skorzystania ze rodków unijnych jest szans  na zmodernizo-
wanie cz ci bazy hotelowej w najbardziej atrakcyjnym ze wzgl du na estetyk
sanatorium – Domu Zdrojowym oraz gruntown  modernizacj  i rozbudow
funkcjonuj cego w przyziemiu fitness klubu. Przeprowadzone prace pozwol  na 
stworzenie O rodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego, którego us ugi b d  kie-
rowane g ównie do kuracjuszy i innych klientów pe nop atnych. Niski parter 
budynku Sanatorium „Dom Zdrojowy”, z uwagi na stwierdzone mo liwo ci pod 
wzgl dem technicznym oraz planowania zmiany funkcji, zakwalifikowany zo-
sta  do modernizacji uwzgl dniaj cej wspó czesne wymagania architektoniczne 
oraz przyj te za o enia koncepcyjne, dzi ki czemu Sanatoryjny O rodek Reha-
bilitacyjno-Rekreacyjny w przysz o ci wype ni dostrze on  nisz  na rynku 
us ug rehabilitacyjnych. Stanowi  te  b dzie podstaw  do stworzenia i urucho-
mienia coraz popularniejszych i w pe ni konkurencyjnych us ug z dziedziny spa 
i wellness. 

Do poprawnego funkcjonowania sanatorium niezb dne jest dostosowanie 
obiektu do obowi zuj cych przepisów ppo . Na modernizacj  dachu i elewacji 
budynku sk ada  si  b d  prace z zakresu renowacji gzymsów i wymiany po-
szycia dachu oraz tarasów, co zwi kszy atrakcyjno  i bezpiecze stwo Domu 

                                                          
9  http://www.jedlina.eu/, 12.05.2010. 
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Zdrojowego. Modernizacja instalacji zasilania elektrycznego ma na celu uno-
wocze nienie g ównej rozdzielni elektrycznej w Domu Zdrojowym oraz budo-
w  stacji transformatorowej. 

Standard us ug przedsi biorstwa poprawi tak e planowana modernizacja 
bazy hotelowej Domu Zdrojowego, która ma na celu popraw  komfortu pobytu 
w sanatorium w ród potencjalnych klientów oraz wzrost konkurencyjno ci fir-
my na tle konkurencji na rynku us ug sanatoryjnych. Zadanie ma na celu wypo-
sa enie pokoi w azienki, wymian  wyposa enia oraz dostosowanie ich dla osób 
niepe nosprawnych. 

Ze wzgl du na ró norodno  planowanych dzia a  inwestycja zosta a po-
dzielona na nast puj ce zadania: 

a) modernizacja pomieszcze  fitness klubu i jego doposa enie,
b) dostosowanie obiektu do obowi zuj cych przepisów ppo .,
c) modernizacja dachu i elewacji budynku, 
d) modernizacja bazy hotelowej Domu Zdrojowego, 
e) modernizacja instalacji zasilania elektrycznego. 
Realizacja niniejszego projektu przyczyni si  do poprawy konkurencyjno-

ci „Sanatorium Szczawno-Jedlina” na rynku us ug lecznictwa sanatoryjnego. 
Modernizacja Domu Zdrojowego zwi kszy sprzeda  us ug wiadczonych przez 
O rodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny. Realizacja projektu sk oni do korzysta-
nia z oferty O rodka nie tylko potencjalnych klientów z kraju i zagranicy, ale 
równie  osoby z powiatu wa brzyskiego. Nowe us ugi i lepsza ich jako  po-
prawi pozycj  sanatorium na rynku. Niniejsza inwestycja pozwoli na dywersy-
fikacj  us ug przedsi biorstwa – rozszerzenie wiadczonej oferty polegaj ce na 
wprowadzeniu takich nowych produktów, jak: 

– turnusy rehabilitacyjne dla kuracjuszy pe nop atnych, realizowane 
w szerszym ni  do tej pory zakresie (w tej chwili sanatorium realizuje 
7-, 14-, 21- i 28-dniowe turnusy rehabilitacyjne i zdrowotne, jednak  
w niesatysfakcjonuj cym zakresie, co wynika z ogranicze  bazy hote-
lowej o odpowiednim standardzie. Pozyskanie 37 nowoczesnych pokoi 
pozwoli lepiej konkurowa  z innymi spó kami uzdrowiskowymi re-
gionu),

– wczasy odchudzaj ce (dzi ki unowocze nionej bazie mo na stworzy
nowy, kompleksowy produkt, z wykorzystaniem istniej cej kriokomo-
ry, na bazie poszerzonego fitness klubu, gdzie mo na prowadzi  gim-
nastyk  indywidualn , dopasowan  do konkretnej osoby, gimnastyk
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zbiorow , a tak e wiczenia na przyrz dach; do tego sauny, które 
wspomagaj  odchudzanie. Kuracjusz podlega by indywidualnej opiece 
dietetyka i mia by specjalnie przygotowane menu; taka us uga, potrak-
towana w sposób kompleksowy, jest poszukiwana na rynku; z drugiej 
strony sanatorium mog oby by  konkurencyjne do typowych luksuso-
wych o rodków pod wzgl dem ceny – dost pno  dla klienta redniego),

– wczasy kondycyjne (skierowane m.in. do sportowców, np. narciarzy 
przed sezonem, pi karzy, do mened erów, którzy musz  dba  o swoja 
kondycje. Taka kompleksowa us uga nie jest rozpowszechniona na 
rynku polskim, szczególnie w odniesieniu do osób m odych, wymaga-
j cych okresowej regeneracji si . Oferta mog aby by  skierowana na 
rynek regionalny, do mieszka ców Wroc awia, którzy maj  do przeje-
chania zaledwie 70 km), 

– pobyty w spa z wykorzystaniem saun, gabinetów masa u i funkcjonu-
j cej w tej chwili bazy do zabiegów balneologicznych (w odró nieniu
od typowych o rodków spa sanatorium dysponuje unikatowymi ró-
d ami wód mineralnych, na bazie których wykonywane s  zabiegi – 
k piele, inhalacje, kuracja pitna. Maj c odpowiedni  w tym momencie 
baz , mo na rozszerzy  pobyt o us ugi kosmetyczne na bazie wód, 
wzorem o rodków w Polsce i za granic  – np. Vichy), 

– zwi kszenie zakresu us ug, wiadczonych przez fitness klub obecnie – 
wi ksza ilo  zaj  nowego typu, np. cykle wicze  odchudzaj cych, 
kompleksowe zaj cia, poprawiaj ce kondycje pod okiem instruktora 
dla mieszka ców Wa brzycha i Szczawna, które w tej chwili ze 
wzgl du na ograniczenia powierzchniowe nie mog  by  prowadzone 
(czyli od strony oferty zabiegowej propozycja podobna, jak w przy-
padku turnusów pobytowych, ale dostosowana do potrzeb klienta 
miejscowego). 

Celem projektu pod nazw  „Modernizacja obiektu Domu Zdrojowego 
w Szczawnie-Zdroju” jest poprawa pozycji sanatorium na rynku us ug lecznic-
twa sanatoryjnego przez stworzenie nowoczesnego O rodka Rehabilitacyjno- 
-Rekreacyjnego, sk adaj cego si  z fitness klubu oraz bazy hotelowej, wydzie-
lonej z zasobów Domu Zdrojowego wraz z towarzysz c  infrastruktur .

Celami szczegó owymi niniejszego projektu s :
a) poprawa jako ci wiadczonych us ug,
b) rozszerzenie oferty wiadczonej w Domu Zdrojowym, 



92 W odzimierz Deluga

c) mo liwo  przyj cia wi kszej liczby klientów, 
d) uzyskiwanie wi kszych przychodów i tym samym poprawa rentowno-

ci spó ki.
Realizacja niniejszego projektu pozwoli na efektywniejsz  dywersyfikacj

przychodów – pozyskiwanie wi kszych przychodów z tytu u sprzeda y us ug
pacjentom indywidualnym, okre lanych jako „komercyjni”, w stosunku do 
przychodów z tytu u sprzeda y us ug klientom instytucjonalnym – Zak ad
Ubezpiecze  Spo ecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja planowa-
nego projektu da efekt w postaci zmodernizowanej bazy zabiegowej i hotelowej 
oraz uruchomienia nowych produktów w spó ce, w tej chwili niemo liwych do 
realizacji z powodu braku odpowiedniego potencja u. Pozwoli tak e na obs u-
giwanie w tym samym czasie wi kszej ilo ci klientów – z jednej strony ze 
wzgl du na zwi kszenie ilo ci miejsc noclegowych, z drugiej – zwi kszenie
ilo ci stanowisk w fitness klubie. Dzia ania modernizacyjne pozwol  równie
zwi kszy  dost pno  do pokoi hotelowych i wiadczonych us ug osobom nie-
pe nosprawnym. 

Przeprowadzona reforma s u by zdrowia i urynkowienie tej sfery us ug
wymusza podejmowanie dzia a  w kierunku dostosowania do potrzeb rynku 
w zakresie wiadczenia równie  us ug zdrowotnych. Ponadto przyj ta przez 
Spó k  strategia dzia ania zmierzaj ca do efektywnego wykorzystania posiada-
nego potencja u maj tkowego w kierunku generowania dodatnich wyników 
finansowych, utrzymania miejsc pracy oraz stworzenia szansy realnego rozwo-
ju, stanowi a podwalin  koncepcji adaptacji istniej cej i obecnie niewykorzy-
stanej cz ci budynku Sanatorium Dom Zdrojowy. 

Realizacja projektu, w tym przygotowanie 37 pokoi o wysokim standar-
dzie, pozwoli na zwi kszenie przychodów spó ki i wi ksze uniezale nienie od 
takich instytucji o charakterze monopolistycznym, jak NFZ i ZUS. 

Oferta Uzdrowiska po zrealizowaniu projektu mo e by  skierowana do 
klientów krajowych – grupa o zwi kszonych oczekiwaniach co do komfortu 
pobytu, oraz do klientów zagranicznych, szczególnie z terenu Niemiec10.

Dzi ki wykorzystaniu marketingu mix spó ka stanie si  bardziej konku-
rencyjna na rynku, mog c oferowa  us ugi pobytowe na ró nym poziomie stan-
dardu, w ró nych cenach, w tym tak e dla klientów krajowych i zagranicznych, 
najbardziej wymagaj cych co do warunków pobytowych. Wygenerowanie ta-

                                                          
10  http://www.szczawno-jedlina.pl/pl/, 15.05.2010. 
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kich w a nie produktów pozwoli na ich reklam  i sprzeda  po wy szych, bar-
dziej op acalnych cenach. Pozwoli to na zwrot inwestycji oraz na pozyskiwanie 
dalszych rodków na funkcjonowanie sanatorium. 

Jak wynika z przedstawionych materia ów, wi kszo  o rodków sanato-
ryjnych boryka si  z podobnymi problemami w zakresie w asnej bazy i wypo-
sa enia, i w podobny sposób pragnie te k opoty rozwi za .

Ka da firma konkuruj ca w danym sektorze ma strategi  konkurencji, 
sformu owan wiadomie lub wynikow . Strategia mo e by  celowo opracowa-
na w toku procesu planowania albo by  efektem dzia alno ci ró nych dzia ów
funkcjonalnych firmy. Ka dy dzia  powinien jednak post powa  zgodnie ze 
swoj  zawodow  orientacj  i motywacj  kierownictwa. Dlatego suma dzia a
poszczególnych dzia ów rzadko kiedy sk ada si  na najlepsz  strategi . Formu-
owanie strategii konkurencji na najogólniejszym poziomie wymaga uwzgl d-

nienia kluczowych czynników, które wyznaczaj  granice tego, co przedsi bior-
stwo mo e z powodzeniem osi gn .

Spo ród wielu strategii cenowych proponowan  dla ORW „Holtur” jest 
strategia cen neutralnych, która polega na ustaleniu ceny blisko redniej ceny 
rynkowej. W strategii tej firmy nie konkuruj  cen , ale innymi elementami 
marketingu mix. Strategia ta daje mo liwo  stabilizacji przedsi biorstwa na 
rynku, zrównowa ony rozwój i p ynno  finansow . Daje ona nast puj ce ko-
rzy ci: mo liwo  obs ugiwania segmentów rynku zwi zanych ze redni  klas
spo eczn  (najliczniejsz ); uproszczony schemat decyzyjny; ograniczono
elastyczno ci w zakresie decyzji cenowych. G ówn  wad  tej strategii jest to, e
rednia cena nie wyró nia oferty rynkowej przedsi biorstwa.

W celu podniesienia konkurencyjno ci us ug nale y zwróci  uwag  na to, 
aby go cie byli zawsze zadowoleni z jako ci obs ugi oraz oferty obiektu. Po-
winno zadba  si  równie  o specyficzny klimat oraz mi  atmosfer  w O rodku.

ORW „Holtur” oferuje bardzo szeroki i zró nicowany zestaw us ug. Aby 
wzros a jako  wykonywanych us ug, niezb dny jest remont obiektu. Przebu-
dowa pokoi z umywalkami na pokoje z pe nym w z em higieniczno-sanitar-
nym, zmiana wystroju wn trz, doposa enie jednostek mieszkalnych, remont 
pawilonów na osiedlu, wymiana okien i drzwi, monta  uchwytów i mat anty-
po lizgowych w azienkach. Dzia ania te pozwol  wyró ni  ofert  O rodka od 
konkurencji i przyci gn  szersz  rzesz  odbiorców. 

Dzia ania promocyjne O rodka powinny obj  reklam  w lokalnych  
mass mediach, np. TK Ko obrzeg, przez ujawnianie si  przy okazji podawania 
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wiadomo ci o wydarzeniach kulturalnych. Ta forma promocji czy w pewien 
sposób reklam  i public relations, dlatego kojarzenie ich z ORW „Holtur” b -
dzie pozytywnie wp ywa o na wyd wi k opinii s uchaczy i widzów. O rodek
powinien te  umie ci  swoj  ofert  w „Panoramie Firm”. Przejawem public 
relations mo e by  równie  rozwijaj ca si  wspó praca O rodka z Urz dem 
Miasta, Biurem Promocji Miasta oraz Polsk  Agencj  Promocji Turystyki SA 
czy udzia  w targach turystycznych. 

Elementem promocji powinna by  równie  reklama drukowana, czyli wy-
dawanie folderów i informacje w mi dzynarodowym informatorze, reklama 
zewn trzna – tablice drogowe o charakterze informacyjnym i przypominaj -
cym, umieszczone w znacznej odleg o ci od O rodka. Istotne b dzie równie
unowocze nienie, przebudowa strony internetowej; to najbardziej przyci gnie
turystów z zagranicy i odleg ych miejsc. Wa nym elementem promocji s  gad-
ety: upominki i materia y reklamowe – np. d ugopisy, czapeczki, koszulki, 

breloczki czy zapa ki z nazw  i adresem O rodka.
W ramach promocji powinny by  organizowane imprezy specjalne. Przy 

odpowiednim doborze go ci impreza specjalna mo e pozytywnie nastawi  wy-
bran  grup  osób do firmy lub wzmocni  ju  istniej ce pozytywne nastawienie. 
Je li w ród zaproszonych go ci znajd  si  dziennikarze i impreza poprzedzona 
jest konferencj  prasow , jej mo liwo  oddzia ywania zwi ksza si  wydatnie. 
Imprezami specjalnymi mog  by  np. rocznice powstania firmy, przyj cie bo-
onarodzeniowe itp. 

Nast pn  wa n  dziedzin  public relations jest sponsoring. Polega on na 
tym, e finansuj c innych, jednocze nie promujemy siebie. Celami, jakie mog
by  osi gni te dzi ki wspieraniu innych, jest zdobycie rozg osu, poinformowa-
nie opinii publicznej o firmie sponsora, zwi kszeniu stopnia znajomo ci marki 
albo te  stworzeniu w a ciwego wizerunku przedsi biorstwa.

Wa n  i owocn  dzia alno ci  w zakresie promocji jest utrzymanie do-
brych stosunków ze spo eczno ci  lokaln . Jednym z najbardziej oczywistych 
kroków, jakie mo emy podj , aby przypodoba  si  lokalnej spo eczno ci, jest 
troska o rodowisko naturalne. 

Kszta towanie renomy przedsi biorstwa rzadko jest zwi zane tylko i wy-
cznie z promocj  okre lonego produktu, ale tworzymy mu korzystn  atmosfe-

r  przez uczestniczenie firmy w yciu publicznym. Dzia aj c w rodowisku,
wzbudza si  zainteresowanie, buduje swój autorytet, wzmacnia pozycj  na ryn-
ku, co pomaga podnie  sprzeda  produktów i us ug.
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Strategie wobec konkurentów sprzyjaj  osi ganiu przez przedsi biorstwo
za o onych celów, je eli s  skuteczne. Stosunki przedsi biorstwa z konkuren-
tami nie s  finaln , lecz jedynie po redni  podstaw  ich osi gania. O skuteczno-
ci strategii wobec konkurentów decyduje wp yw przedsi biorstwa na popyt 

oraz preferencje i post powanie nabywców. Je eli post powanie przedsi bior-
stwa wobec nabywców nie jest skuteczne, to nie mog  by  równie  efektywne 
jego strategie w sferze stosunków z konkurentami. Strategie wobec konkuren-
tów nie mog  by  oparte wy cznie na konkurencyjnej orientacji dzia ania
przedsi biorstwa, a wi c na obserwacji i analizie tylko tego, co czyni  lub za-
mierzaj  czyni  konkurenci, ale na podejmowaniu konkretnych kroków. 

Bardzo wa na jest równie  dzia alno  inwestycyjna: rozbudowa hotelu, 
zwi kszenie zakresu wiadczonych us ug, stosowanie nowych form promocji,
remont i modernizacja obiektu, pozyskiwanie nowych klientów z kraju, wej cie
na rynki zagraniczne. 

Aby jednak dokona  tych wszystkich zmian, niezb dne s rodki finanso-
we, bez których niemo liwe jest podj cie jakichkolwiek dzia a . Oprócz w as-
nych, posiadanych ju rodków, mo na skorzysta  ze rodków unijnych: prze-
znaczonych na te cele i mo liwych do zdobycia. 

Podsumowanie

Sanatoria dzia aj  zbawiennie zarówno na cia o, jak i psychik  ludzk .
O rodki specjalizuj  si  w leczeniu chorób konkretnych, w zwi zku z tym cz -
sto zabiegi, jakimi dysponuj , bywaj  charakterystyczne dla okre lonego obiek-
tu. Ca a gama masa y i ca odobowa opieka lekarska, która czasem skutkuje 
wyrobieniem w sobie dobrych nawyków zdrowotnych u pacjenta, to niemal 
standard dla ka dego z o rodków.

Coraz cz ciej sanatoria zmuszone s  jednak konkurowa  o klienta. Kon-
kurencja rozumiana jest wówczas jako rywalizacja mi dzy uczestnikami rynku 
czy proces, w którym uczestnicy, d c do realizacji swych interesów, próbuj
zaoferowa  korzystniejsze od innych oferty – zarówno pod wzgl dem ceny, 
jako ci, serwisu, jak i innych cech maj cych na celu wybranie w a nie takiego, 
a nie innego o rodka.

W warunkach nasilaj cych si  procesów globalizacji i integracji zaostrza 
si  w sanatoriach konkurencja wewn trzsektorowa, jak i mi dzysektorowa. 
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Konkurencyjno  na rynku us ug sanatoryjnych nale y traktowa  jako zdolno
do przeciwstawiania si  konkurencji innych przedsi biorstw dzia aj cych na 
terenie uzdrowiska lub innych uzdrowisk. 

COMPETITION AS A FACTOR OF THE QUALITY IMPROVEMENT

OF SANATORIUM SERVICES 

Summary

The aim of this dissertation is an attempt to analyse the meaning of competition in 

improving the spa services as exemplified by Rehabilitation and Holiday Centre „Hol-

tur” in Ko obrzeg.

Keywords: competition, spa resort, marketing 

Translated by W odzimierz Deluga 
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Streszczenie 

W ród wielu determinantów rozwoju us ug prozdrowotnych nale y podkre li

znaczenie ich jako ci podlegaj cej ocenie przez konsumentów, którymi w uzdrowi-

skach s  zw aszcza kuracjusze. Ocena jako ci us ug prozdrowotnych z punktu widzenia 

go ci uzdrowiskowych nierzadko dotyczy poziomu zaspokojenia ich potrzeb funkcjo-

nalnych lub niefunkcjonalnych. 

Celem artyku u by a analiza porównawcza oceny us ug prozdrowotnych dokona-

nej przez go ci uzdrowiskowych w górno l skich statutowych uzdrowiskach Ustro

oraz Gocza kowice. 

S owa kluczowe: jako  us ug prozdrowotnych, go cie uzdrowiskowi, górno l skie
uzdrowiska 
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Wprowadzenie

Us ugi stanowi  wspó cze nie coraz bardziej dominuj cy, szeroki i wielo-
raki sektor gospodarczy1. Nie inaczej jest w dynamicznie rozwijaj cym si
w wielu krajach uzdrowiskowym sektorze us ug prozdrowotnych2.

Us ugi prozdrowotne w kurortach to obok oferowanych wiadcze  me-
dycznych (leczniczych) równie  us ugi rekreacyjno-sportowe wchodz ce
w sk ad wiadcze  wellness. Us ugi prozdrowotne nale  do grupy wiadcze
nakierowanych na osob . Stanowi  u yteczny w sensie spo eczno-gospodar-
czym produkt, g ównie o charakterze niematerialnym, wytworzony przez prac
ludzk  (np. lekarzy, fizjoterapeutów, instruktorów) w procesie produkcji, w wy-
niku oddzia ywania na cz owieka (jego stan zdrowia, psychik , sprawno  fi-
zyczn , stan emocjonalny), przez uaktywnienie potencja u zmierzaj cego do 
zaspokojenia wcze niej zidentyfikowanych potrzeb – obejmuj cych zw aszcza
motyw zdrowotny cz owieka3.

W ród wielu uwarunkowa  rozwoju us ug prozdrowotnych nale y podkre-
li  zw aszcza znaczenie ich jako ci podlegaj cej ocenie przez konsumentów4.

Ocena jako ci us ug prozdrowotnych z punktu widzenia go ci uzdrowiskowych 
mo e dotyczy  poziomu zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych lub niefunkcjo-
nalnych tego typu konsumentów5. Potrzeby funkcjonalne dotycz  potrzeb zwi -
zanych z eksploatacj  bezpo redni  produktu (komfortem u ytkowania, spraw-
no ci  operacyjn , spe nieniem funkcji u ytkowych) oraz dyspozycyjno ci
(niezawodno ci , naprawialno ci , gwarancj ). Potrzeby niefunkcjonalne z ko-
lei obejmuj  przyk adowo image czy potrzeby estetyczne. 

Jako  us ug prozdrowotnych, postrzegan  przez go ci uzdrowiskowych, 
okre laj  oceny tych e konsumentów, nadane elementom materialnym i nie-
materialnym tworz cym us ug  prozdrowotn . Nale y podkre li , e pomiaru 
jako ci omawianych us ug dokonuje si  za pomoc  wybranych kryteriów oceny 

                                                          
1 Jako  us ug turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2007, s. 22. 
2  A. Hadzik, Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa, AWF, Katowice 2011, s. 23. 
3  B. Marciszewska, Konsumpcja us ug rekreacyjno-sportowych, AWF, Gda sk 1999,  

s. 70. 
4 Jako  us ug…, s. 9–15. 
5  J. Maci g, System zarz dzania jako ci  us ug: zasady i metody (na przyk adzie us ug

turystycznych i rekreacyjnych), AWF, Katowice 2010, s. 38. 
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jako ci, które s  dla go ci uzdrowiskowych dost pne i go cie potrafi  je oce-
ni 6.

W ród kryteriów nale y wyró ni 7:
– infrastruktur  materialn  jednostki wiadcz cej prozdrowotn  us ug  – 

wyposa enie, sprz t – tzw. service scape ( rodowisko, w którym us ugi
prozdrowotne s  wytwarzane, wiadczone i konsumowane), oraz wy-
gl d zewn trzny pracowników s u b medycznych, 

– wiarygodno  – zdolno wiadcz cych dan  us ug  do dostarczenia jej 
terminowo i zgodnie z umow , niezawodnie, pewnie i dok adnie,

– reagowanie na potrzeby go ci uzdrowiskowych – reakcja personelu 
leczniczego na potrzeby klienta uzdrowiskowego, ch  niesienia pomo-
cy go ciom i oferowanie szybkiej us ugi prozdrowotnej, 

– kompetencje, czyli odpowiednie kwalifikacje pracowników s u b me-
dycznych, instruktorów rekreacji, dietetyków itd., wiedza, uprzejmo
i umiej tno ci, wzbudzaj ce zaufanie go ci uzdrowiskowych, 

– empati , któr  uto samia si  z oczekiwaniami, zrozumieniem potrzeb 
klientów, troskliw  opiek  oraz indywidualn  uwag .

Celem artyku u jest analiza porównawcza oceny sk adowych us ug pro-
zdrowotnych dokonanej przez go ci w górno l skich statutowych uzdrowiskach 
Ustro  oraz Gocza kowice. Problemem badawczym sta a si  odpowied  na 
pytanie: Jaka jest ocena jako ci us ug prozdrowotnych górno l skich uzdrowisk 
Ustro  oraz Gocza kowice?

1. Materia  i metody 

W artykule skorzystano z materia ów pierwotnych, zebranych na podsta-
wie bada  w asnych. W szczególno ci w pracy wykorzystano badania go ci
statutowych uzdrowisk Ustro  oraz Gocza kowice, przeprowadzonych w czasie 
pobytu urlopowego oraz sanatoryjno-szpitalnego go ci wymienionych uzdro-

                                                          
6  B. Borkowski, E. Wszendyby , Jako  i efektywno  us ug hotelarskich, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100–101. 
7  K.R. Tyagi, P. Gupta, Strategiczna karta wyników firm us ugowych, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2010, s. 107; R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narz dzia zarz dzania
jako ci . Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice 2005, s. 179. 
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wisk w maju 2012 roku. Próba badawcza wynios a 223 kuracjuszy, w tym 72  
z uzdrowiska Gocza kowice (32,3%) oraz 151 z uzdrowiska Ustro  (67,7%).  

W ród losowo wybranych go ci górno l skich uzdrowisk zastosowano 
metod  sonda u diagnostycznego, opartego na technice ankietowej, wykorzy-
stuj cej specjalnie przygotowany kwestionariusz sk adaj cy si  z 14 pyta  te-
matycznych oraz 7 pyta  charakteryzuj cych respondenta. Dla realizacji celu 
artyku u wykorzystano g ównie odpowiedzi na pytania, w których respondenci 
mieli oceni  jako  sk adowych oferty us ug prozdrowotnych kurortów w skali 
od 0 (zdecydowanie negatywna ocena) do 5 (bardzo pozytywna ocena). Nale y
podkre li , e ankieta by a poddana ocenie eksperckiej oraz za jej pomoc  prze-
prowadzono badania pilota owe.

2. Wyniki bada

W ród badanych by o 58,3% kobiet i 41,7% m czyzn. Struktura wiekowa 
badanych obejmowa a g ównie osoby starsze, tzn. powy ej 66 roku ycia 
(36,2%). Nieco mniejsz  cz  badanej próby stanowi y osoby w wieku 56–65 lat 
(27,2%) oraz 46–55 lat (13,6%) i 36–45 lat (10,8%). 

Struktura badanych by a inna w uzdrowisku Ustro  ni  w uzdrowisku Go-
cza kowice. W uzdrowisku Gocza kowice jedynie 16,9% badanych by a w wie-
ku 36–45 lat. W wieku 46–55, 56–65 i powy ej 66 lat by o oko o 20% bada-
nych. Z kolei w uzdrowisku Ustro  przewa a y osoby w wieku powy ej 66 lat 
(45%) oraz 56–65 lat (30%). 

Przewa aj ca wi kszo  badanych mia a rednie wykszta cenie (44,1%), 
a 21% – wy sze. Struktura ta okaza a si  podobna w obu uzdrowiskach. 

Co trzeci badany pracowa  (34,1%), a 43,4% osób to emeryci. W ród ba-
danych byli równie  uczniowie (6,3%) oraz renci ci (15,1%). Co pi ty by
wdowcem lub wdow  (21,4%), a 16,7% badanych to kawaler lub panna. Anali-
zuj c status rodzinny badanych, nale y podkre li , i  co drugi by  w zwi zku
ma e skim. 

Badani na ogó  zarabiali 1–2 tys. z  (44,8%) lub 2–3 tys. z  (27,8%). Co 
pi ty badany uzyskiwa  dochody nieprzekraczaj ce 1 tys. z .

W ród badanych byli g ównie mieszka cy województwa l skiego i ma o-
polskiego, cho  w przypadku Ustronia struktura ta by a bardziej zrównowa ona,
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gdy  mieszka ców l ska by o jedynie 47%, tymczasem w Gocza kowicach
by o ich a  77%. 
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Rys. 1. Struktura pochodzenia badanych go ci uzdrowiskowych górno l skich kurortów 

ród o: opracowanie w asne.

Jak podkre lano wy ej, w artykule ocenie poddano jako  poszczególnych 
elementów oferty prozdrowotnej w obu uzdrowiskach. Nale y zauwa y , e
oba l skie uzdrowiska ró ni  si  w sposób istotny pod wzgl dem wielu ele-
mentów omawianej oferty us ugowej, czyli: 

– poziomie realizacji ewentualnych reklamacji (p = 0,0027), 
– atrakcyjno ci uzdrowiska (p = 0,0074), 
– poziomie dostosowania oferty (p = 0,0273), 
– poziomie bezpiecze stwa (p = 0,0259), 
– bezb dno ci i bezawaryjno ci (p = 0,0008), 
– poziomie nadzoru nad jako ci  (p = 0,0442), 
– wizerunku miejsca (p = 0,0031), 
– realizacji wiadcze  (p = 0,0481), 
– poziomie bezpiecze stwa rzeczy (p = 0,0004), 
– szybko ci wykonania (p = 0,0023), 
– czasie oczekiwania (p = 0,0021), 
– ró norodno ci urz dze  i wyposa eniu (p = 0,0124) (rys. 2). 
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Ocena jako ci elementów oferty

3,08

3,65

3,80

3,83

3,90

3,93

3,97

3,98

4,02

4,02

4,03

4,04

4,06

4,09

4,09

4,12

4,15

4,16

4,16

4,17

4,17

4,17

4,19

4,20

4,24

4,25

4,26

2,76

3,22

3,39

3,54

3,47

3,61

3,70

3,86

3,76

3,57

3,84

3,78

3,99

3,82

3,86

3,97

4,01

3,70

3,78

3,68

3,94

4,07

3,84

4,00

4,13

3,96

3,73

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Jako  materia ów promocyjnych 

Poziom realizacji ewentualnych reklamacji 

Atrakcyjno

Atrakcyjno  wizualna 

Czas oczekiwania/czekania 

Ró norodno  urz dze  i wyposa enia 

Poziom rzetelno ci 

Stan urz dze  i wyposa enia 

Poziom zrozumienia 

Szybko  wykonania 

Informacja o terminie 

Realizacja wiadcze

Poziom fachowo ci 

Poziom dostosowania oferty

Poczucie bycia mile widzianym 

atwo  nawi zywania kontaktu 

Wzbudzaj ce zaufanie zachowania 

Wizerunek/obraz miejsca 

Przystosowanie urz dze

Bezb dno  i bezawaryjno

W razie potrzeb klientów ch  s u enia 

Czysto  miejsca wiadczenia

Poziom nadzoru nad jako ci

Czysto  i schludno

Uprzejmo  i grzeczno

Poziom bezpiecze stwa 

Poziom bezpiecze stwa rzeczy osobistych 

Gocza kowice

Ustro

Rys. 2. Ocena jako ci sk adowych us ug prozdrowotnych górno l skich uzdrowisk 

ród o: opracowanie w asne.
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W ka dym z wymienionych elementów us ug prozdrowotnych wy ej zo-
sta o ocenione uzdrowisko Ustro  (rys. 2). 

Najwy sze rednie oceny jako ci w górno l skich uzdrowiskach przyzna-
no za uprzejmo  i grzeczno  (4,18 w skali 5-stopniowej), czysto  miejsca 
wiadczenia us ug (4,12), czysto ci i schludno  uzdrowiska (4,10) oraz wzbu-

dzaj ce zaufanie zachowanie personelu medycznego (4,08). 
Z kolei najni sze oceny jako ci otrzyma y: jako  materia ów promocyj-

nych (2,92), poziom realizacji ewentualnych reklamacji (3,43), atrakcyjno
proponowanych programów zdrowotnych (3,59). 

Istotne statycznie ró nice w ocenach jako ci pomi dzy górno l skimi 
uzdrowiskami Ustro  i Gocza kowice wyst pi y zw aszcza w takich elemen-
tach, jak: poziom realizacji ewentualnych reklamacji, atrakcyjno  uzdrowiska, 
bezb dno  i bezawaryjno , wizerunek miejsca, poziom bezpiecze stwa rze-
czy osobistych, szybko  wykonania oraz czas oczekiwania na us ug  prozdro-
wotn .

Podsumowanie

Nale y stwierdzi , e wysoka ocena jako ci us ug prozdrowotnych doty-
czy a zw aszcza wa nego aspektu dla go ci – uprzejmo ci i grzeczno ci. Jednak 
z drugiej strony, niska ocena jako ci materia ów promocyjnych us ug prozdro-
wotnych mo e spowodowa  ograniczenie konkurencyjno ci badanych uzdro-
wisk. Nale y bowiem pami ta , e bez odpowiedniej, równie  pod wzgl dem 
jako ci, promocji oferty trudno wspó cze nie rywalizowa  z innymi obszarami 
kuracyjnymi.  

Trzeba podkre li , e w niektórych ocenach jako ci analizowanych us ug
wyst pi y do  istotne ró nice w badanych uzdrowiskach. Zw aszcza w takich 
elementach, jak: bezb dno  i bezawaryjno  oraz poziom bezpiecze stwa rze-
czy, które zosta y ocenione istotnie wy ej w uzdrowisku Ustro .
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EVALUATION OF THE QUALITY OF HEALTH SERVICES PROVIDED

BY THE UPPER SILESIAN SPAS 

Summary

Among many determinants of development of wholesome services one should 

underline meaning of their quality the dependent opinion by the consumers, which in 

health resorts are especially the patients. 

The opinion of quality of wholesome services with point of sight guests not sel-

dom it concerns level of satisfaction of their functional or impractical needs.  

The main aim of the article is comparative analysis of opinion wholesome services 

in Silesian statutory health resorts – Ustro  and Gocza kowice. 

Keywords: quality of wholesome services, health resorts guests, Silesian health resorts 

Translated by Andrzej Hadzik 
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Streszczenie 

W ostatnich latach zauwa a si  trend wzbogacania oferty us ugowej przedsi -

biorstw hotelarskich o us ugi typu spa & wellness. Hotelarze wiadomi s  rosn cego

popytu na te wiadczenia i uznaj  je za kluczowy sposób budowania konkurencyjno ci.

Celem artyku u jest weryfikacja hipotezy o coraz wi kszym znaczeniu us ug spa & 

wellness w procesie budowania przewagi konkurencyjnej obiektów hotelarskich zloka-

lizowanych w gminach uzdrowiskowych. Rozwa ania prezentowane w artykule oparto 

na wynikach analizy ofert rynkowych przedsi biorstw hotelarskich dzia aj cych

w wieradowie-Zdroju. Analiza danych zgromadzonych technik  wywiadu oraz pod-

czas studiowania stron internetowych badanych obiektów wskazuje, e poszerzaj  i po-

g biaj  one asortyment oferowanych us ug, zw aszcza o wiadczenia z zakresu spa & 

wellness, staj c si  bardziej konkurencyjnymi wobec tradycyjnych przedsi biorstw 

uzdrowiskowych. 
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Wprowadzenie

Konkurencyjno  uznawana jest wspó cze nie za bardzo wa ny warunek 
nie tylko przetrwania przedsi biorstwa na rynku, ale tak e i jego rozwoju. Do-
tyczy to wszystkich przedsi biorstw bez wyj tku, równie  hotelarskich. Rosn -
ca konkurencja na rynku us ug hotelarskich wymusza poszukiwanie przez 
obiekty hotelarskie przewag konkurencyjnych. W ostatnich latach zauwa a si
trend wzbogacania oferty us ugowej tych obiektów o us ugi typu spa & well-
ness. Hotelarze wiadomi s  rosn cego popytu na te wiadczenia i uznaj  je za 
kluczowy kierunek budowania konkurencyjno ci. Celem artyku u jest weryfi-
kacja hipotezy o coraz wi kszym znaczeniu us ug spa & wellness w procesie 
budowania przewagi konkurencyjnej obiektów hotelarskich zlokalizowanych 
w gminach uzdrowiskowych. Rozwa ania prezentowane w artykule oparto na 
wynikach analizy ofert rynkowych tych obiektów dzia aj cych w wieradowie-
-Zdroju. Informacje pochodzi y ze róde  wtórnych (strony internetowe obiek-
tów hotelarskich) i róde  pierwotnych (od us ugodawców). Te ostanie pozy-
skano g ównie technik  wywiadu telefonicznego. W opracowaniu dokonano 
równie  charakterystyki rynku hotelarskiego wspomnianego uzdrowiska, zwra-
caj c szczególn  uwag  na zachodz ce przeobra enia ilo ciowe i jako ciowe.
Cz  empiryczn  poprzedzono rozwa aniami dotycz cymi kategorii konkuren-
cyjno ci i przewagi konkurencyjnej oraz istoty us ugi spa & wellness.

1. Przewaga konkurencyjna przedsi biorstw hotelarskich i jej ród a

Strategor definiuje przewag  konkurencyjn  jako zbiór cenionych przez 
rynek atutów, które ma przedsi biorstwo, w tym równie  przedsi biorstwo ho-
telarskie1. Atuty te wynikaj  przede wszystkim z wewn trznych zasobów przed-
si biorstwa tworz cych jego potencja  konkurencyjny (konkurowania). Innymi 
s owy, s  to mo liwo ci kszta towania przez nie przewagi konkurencyjnej. 
Mo liwo ci te maj  charakter zarówno materialny (w przypadku hotelu np. 
zaplecze materialno-techniczne, personel i jego kwalifikacje, lokalizacja), jak 
i niematerialny (np. wiedza, kompetencje, kultura organizacyjna). 

Wed ug M.J. Stankiewicza przewaga konkurencyjna, obok potencja u
konkurencyjnego, instrumentów konkurowania i pozycji konkurencyjnej, jest 

                                                          
1  Strategor, Zarz dzanie firm , PWE, Warszawa 2001, s. 57. 
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jedn  z czterech sk adowych konkurencyjno ci przedsi biorstwa2 oznaczaj cej
zdolno  przedsi biorstwa do sprawnego realizowania celów na rynkowej are-
nie konkurencji3. Pozwala ona osi gn  przedsi biorstwu hotelarskiemu ko-
rzystniejsz  od pozosta ych rywali pozycj  na rynku. Jest to mo liwe, poniewa
przedsi biorstwo jest po prostu w czym  lepsze od wi kszo ci konkurentów. 
Robi co  lepiej lub inaczej4 i czerpie z tego korzy ci. Ma umiej tno wiadcze-
nia i sprzedawania us ug, których jako , ceny i inne atrybuty daj  pierwsze -
stwo rynkowe przed podobnymi produktami innych us ugodawców. Dzi ki
temu dostarcza na rynek produkty wy szej warto ci w percepcji klientów. Prze-
waga konkurencyjna polega równie  na zdolno ci do nieustannego powi ksza-
nia warto ci przedsi biorstwo, czego oczekuj  jego w a ciciele.

Przewaga konkurencyjna jest wynikiem wysokiej zdolno ci przedsi bior-
stwa (np. hotelarskiego) do konkurowania i rywalizowania, czyli skutecznego 
przeciwstawiania si  innym przedsi biorstwom i osi gania postawionych celów 
w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Maj  j  tylko te firmy, które wykazuj
najwy szy poziom konkurencyjno ci, a zatem, wykorzystuj c swoje zasoby 
i okazje, potrafi  sprosta  konkurencji i uzyska  odpowiednio wysok  pozycj
na rynku, któr  mo na zmierzy  m.in. wielko ci  udzia u przedsi biorstwa ho-
telarskiego w rynku i jego wynikami ekonomicznymi (warto  sprzeda y, po-
ziom zyskowno ci, stopa wykorzystania zdolno ci eksploatacyjnych) w porów-
naniu z wynikami rywali. 

Przewaga konkurencyjna przedsi biorstwa nie ma trwa ego charakteru, jest 
zmienna w czasie i kszta tuje si  pod wp ywem wewn trznych i zewn trznych 
uwarunkowa 5. W d ugiej perspektywie firma jest w stanie zapewni  sobie lep-
sz  pozycj  jedynie w procesie ci g ej budowy przewagi konkurencyjnej6.

                                                          
2  M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjno ci przedsi biorstwa, „Gospo-

darka Narodowa” 2000, nr 7–8, s. 95–109. 
3  Eadem, Konkurencyjno  przedsi biorstwa. Budowanie potencja u konkurencyjno ci

przedsi biorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toru  2002, s. 36. 
4  B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsi biorstwa, UMK, Toru

2001, s. 59, M.J. Stankiewicz, Budowanie potencja u konkurencyjno ci przedsi biorstwa,
TNOiK, Toru  1999, s. 110. 

5  E. Urbanowska-Sojkin, Niematerialne czynniki konkurencyjno ci przedsi biorstwa,
w: Wspó czesne metody zarz dzania strategicznego przedsi biorstwem, red. E. Urbanowska- 
-Sojkin, P. Banaszyk, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 43, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Pozna  2004, s. 43–60.

6  B. Dobiega a-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjno ci przedsi biorstw,
w: Uwarunkowania konkurencyjno ci przedsi biorstw w Polsce, red. K. Kuci ski, Materia y
i Prace IFGN, tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 5. 
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Przewaga konkurencyjna ma swoje ród a i wp ywaj  na ni  ró ne czynni-
ki7. Pod poj ciem ród a przewagi mo na rozumie  miejsce, gdzie ona powsta-
je. Ze róde  przedsi biorstwo czerpie swoj  przewag  konkurencyjn . Powstaj
w nich równie  czynniki wp ywaj ce na konkurencyjno  przedsi biorstwa.
Czynniki oznaczaj  determinanty budowania przewagi konkurencyjnej. S  to 
przyczyny, okoliczno ci, si y sprawcze wywo uj ce okre lone skutki w obsza-
rze konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Mog  przybiera  posta  warunków 
stymuluj cych b d  ograniczaj cych zdolno  przedsi biorstwa do konkurowa-
nia i osi gania wysokiej pozycji na rynku. W literaturze poruszaj cej problema-
tyk  konkurencyjno ci i konkurencji ród a i czynniki cz sto s  uto samiane. 
Nie wdaj c si  w dyskusj  nad poj ciami, mo na przytoczy  tu pogl d E. Ska-
wi skiej, która wymienia cztery podstawowe grupy czynników determinuj -
cych konkurencyjno  przedsi biorstwa. S  to8:
1. ród a przewagi konkurencyjnej – post p technologiczny, restrukturyzacja, 

koncentracja, konsolidacja, przej cie, system kszta cenia, inwestycje i in-
nowacje.

2. Potencja  konkurencyjno ci i umiej tno ci (skutek) – potencja  rzeczowy 
i finansowy, jako  procesów, zarz dzanie logistyk , kultura organizacji, 
zarz dzanie wiedz , relacje z dostawcami, niskie koszty, informacje o klien-
tach, jako  kadr marketingu, zarz dzanie dystrybucj , wi zi nieformalne 
z dostawcami odbiorcami, system jako ci i marka. 

3. Instrumenty konkurowania – jako  wyrobu, warunki p atno ci, cena pro-
duktu i us ugi, renoma firmy, szeroko  asortymentu, promocja sprzeda y, 
zakres us ug posprzeda owych, marka wyrobu, wizerunek firmy, zró nico-
wanie produktu. 

4. Otoczenie – si a przetargowa dostawców, pozycja konkurentów, polityka 
kredytowa i fiskalna, struktura organizacyjna podmiotów, faza cyklu roz-
woju gospodarki, prawne aspekty ekologizacji rodowiska, stopie  edukacji 
technicznej spo ecze stwa, system finansowy, zwyczaje i normy etyczne, 
stopa bezrobocia, liberalizacja ce , si a przetargowa odbiorców, dochody re-
alne konsumentów. 

                                                          
7  J. Targalski, Przedsi biorczo  i zarz dzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2003, s. 87. 
8  E. Skawi ska, Konkurencyjno  przedsi biorstw – nowe podej cie, Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, Warszawa–Pozna  2002, s. 83. 
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W klasycznych koncepcjach konkurencyjno ci przedsi biorstw przyjmuje 
si , e ród em przewagi konkurencyjnej mog  by 9:

– niskie koszty wynikaj ce ze skali produkcji, skali do wiadczenia, spe-
cjalizacji i standaryzacji (przywództwo kosztowe), 

– wysoka jako  produktów, któr  zapewniaj  wdro one systemy zarz -
dzania jako ci  (przywództwo jako ciowe),

– dominuj ca pozycja lidera rynkowego (przywództwo rynkowe), 
– skuteczny marketing, a w a ciwie promocja decyduj ca o obecno ci firmy 

w wiadomo ci klientów (marketingowa koncepcja konkurencyjno ci).
W tradycyjnym uj ciu róde  przewagi konkurencyjnej upatruje si  zatem 

przede wszystkim w zasobach materialnych firmy. Obecnie natomiast coraz 
cz ciej zwraca si  uwag  równie  na niematerialne czynniki konkurowania na 
rynku, zwane mi kkimi. W ród nich M. Bratnicki wymienia nast puj ce10:

– kluczowe kompetencje, które okre laj  i wspomagaj  rozwój wyró nia-
j cych zdolno ci, procesów oraz zasobów, i równocze nie os abiaj
rang  dzia a  nietworz cych warto ci dodanej,

– kompresja czasu, skrócenie cyklu rozwoju produktów, czasu wykony-
wania operacji i reakcji na zmiany rynkowe,  

– ci g e doskonalenie si  przez proces uczenia si ,
– wspó praca z partnerami (m.in. dostawcami, odbiorcami, ale tak e konku-

rentami) i dope nienie w asnych kompetencji kompetencjami partnera.  
J. Kay uzupe nia list róde  przewagi konkurencyjnej o architektur , in-

nowacje, reputacj  przedsi biorstwa i zasoby strategiczne przedsi biorstwa11.
Architektura oznacza kontakty wewn trz firmy (pomi dzy pracownikami, pod-
w adnymi i prze o onymi) oraz stosunki przedsi biorstwa z otoczeniem (partne-
rami rynkowymi, konkurentami, spo ecze stwem jako ca o ci ). Wynikaj ca
z niej przewaga to wi ksza wiedza organizacyjna przedsi biorstwa, sprawniej-
szy przep yw informacji, szybsza i skuteczniejsza reakcja na zmiany w otocze-
niu. Kolejnym ród em pozycji konkurencyjnej s  innowacje, chocia  przewaga 
z nich wynikaj ca mo e by  krótkotrwa a. Szczególnie dotyczy to przedsi -
biorstw us ugowych, w przypadku których innowacje szybko znajduj  na la-

                                                          
9  Por. Z. Pier cionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsi biorstwa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 200. 
10  M. Bratnicki, Kompetencje przedsi biorstwa. Od okre lenia kompetencji do zbudowa-

nia strategii, Placet, Warszawa 2000, s. 14. 
11  J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 29–30, 95–175. 
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dowców. Nie s  one bowiem chronione patentami, cz sto polegaj  na dyfuzji 
innowacji z innych dziedzin gospodarowania. Bez innowacji konkurowanie nie 
jest jednak mo liwe. Reputacja to bardzo cenne ród o trwa ej przewagi konku-
rencyjnej trudnej do skopiowania, któr  buduje si  latami i która ma bardzo 
du y wp yw na postrzeganie przedsi biorstwa przez jego partnerów rynkowych. 
Reputacji, czyli dobrej opinii o firmie w otoczeniu, nie da si  osi gn  bez 
szczególnej dba o ci o jako  us ug i zadowolenie klienta, co wymaga wprowa-
dzania nowych pomys ów w zakresie ofert. Z kolei zasoby strategiczne przed-
si biorstwa obejmuj  do wiadczenie, wiedz , rzadki czynnik wytwórczy  
(np. w przypadku hotelu uzdrowiskowego dost p do wód termalnych lub mine-
ralnych) czy posiadan  koncesj /uprawnienie.

Z powy szych uwag wynika, e wspó cze nie nie sposób przeceni  takie-
go ród a przewagi konkurencyjnej, jakim jest wiedza, i wynikaj cych z niej 
kluczowych kompetencji przedsi biorstwa decyduj cych o efektywno ci wyko-
rzystania zasobów przedsi biorstwa. Warunkiem osi gni cia przewagi konku-
rencyjnej jest tworzenie dla klienta warto ci wy szej od konkurentów. Pozwala 
ona zaspokoi  potrzeby klientów na wy szym poziomie i dzi ki temu osi gn
lepsze wyniki ekonomiczne (warto  dodan ). Mo liwo  kreowania warto ci
dla klienta wymaga zatem wysokiego poziomu aktywno ci innowacyjnej. 

2. Zmiany w strukturze podmiotowej rynku us ug hotelarskich
 w wieradowie-Zdroju 

Ostatnie dwie dekady przynios y znacz ce zmiany w poda y us ug hotelar-
skich w uzdrowisku wieradów-Zdrój. Dotycz  one zarówno ilo ciowego, jak 
i jako ciowego stanu zaplecza noclegowego tego miasta. Systematycznie ro nie
liczba obiektów i miejsc noclegowych. W 2011 roku wielko ci te wynosi y
odpowiednio 37 i 2483 (tabela 1), osi gaj c najwy szy poziom w historii miej-
scowo ci. Przekroczy y bowiem warto ci z roku 1989  najlepszego do tej pory 
(wówczas to liczba obiektów wynosi a 35, a liczba miejsc noclegowych ca o-
rocznych  2135). Obecnie miasto wieradów-Zdrój notuje relatywnie wysokie, 
w porównaniu ze redni  dla kraju (tak e województwa i regionu jeleniogór-
skiego), wska niki charakteryzuj ce wyposa enie obszaru w baz  noclegow ,
tj. wska nik Baretje’a/Deferta (55,8 miejsc noclegowych na 100 mieszka ców
w 2011 roku, w przypadku regionu jeleniogórskiego – 23,2) i g sto ci bazy 
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noclegowej (118,2 miejsc noclegowych na km2, dla regionu jeleniogórskiego – 
24,1 na km2).

Tabela 1 

Miejsca noclegowe w obiekty zbiorowego zakwaterowania w wieradowie-Zdroju  

w latach 1995–2011 (stan na 31.VII) 

Wyszczególnienie 1995* 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

liczba obiektów ogó em,  
w tym: 20 32 27 26 32 35 35 38 37 
obiekty ca oroczne b.d. 29 27 26 32 35 35 38 37 
hotele ogó em, w tym: 2 6 6 7 7 7 6 8 7 
hotele **** – – – – – – – 1 2 
hotele *** 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
hotele ** – 2 5 5 5 5 3 3 1 
hotele * 1 3 – – – – – 2 2 
hotele w czasie kategoryzacji – – – – – – – 1 – 
pensjonaty ogó em, w tym: 8* 9 6 5 5 5 5 6 6 
pensjonaty ** 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
pensjonaty * 4 7 4 – – – – – – 
pensjonaty w czasie katego-
ryzacji – – 1 1 1 1 1 2 2 
inne obiekty hotelowe b.d. b.d. – 1 5 7 8 5 5 
zak ady uzdrowiskowe b.d. 4 2 2 2 2 2 2 2 
o rodki wczasowe 4 9 7 6 9 10 10 11 11 
pozosta e obiekty niesklasy-
fikowane – 2 5 5 4 4 4 6 6 
liczba miejsc noclegowych 
ogó em, w tym: 1190 1976 1638 1677 2021 2135 2249 2328 2483
miejsca noclegowe ca o-
roczne 1101 1956 1638 1677 2021 2135 2200 2318 2483 
hotele ogó em 230 470 519 570 570 570 533 667 816 
pensjonaty ogó em 179 448 234 179 178 168 162 191 191 
inne obiekty hotelowe b.d. b.d. – 16 389 519 581 348 349 
zak ady uzdrowiskowe b.d. 291 230 336 192 141 186 163 163 
o rodki wczasowe 281 577 370 354 495 528 575 620 625 
pozosta e obiekty niesklasy-
fikowane – 66 236 222 197 209 212 339 339 

b.d. – brak danych, * w 1999 roku. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych uzyskanych w Banku Danych Lokal-
nych, www.stat.gov.pl/bdl, 15.02.2013. 

W latach 2005–2011 podwoi a si  liczba ca orocznych miejsc noclego-
wych w wieradowie-Zdroju. rednioroczne tempo jej wzrostu przekroczy o
7%, a najwy sze by o w przypadku o rodków wczasowych (10%) i hoteli 
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(8,5%). Najwi kszy udzia  w bazie noclegowej mierzony liczb  miejsc nocle-
gowych maj  w a nie hotele, które dysponuj  816 miejscami noclegowymi 
(32,9% ogó u miejsc noclegowych). Dalsze miejsce przypada o rodkom wcza-
sowym z liczb  625 miejsc noclegowych (25,2%) i innym obiektom typu hote-
lowego – 349 (14,1%). Zmala a natomiast liczba miejsc noclegowych w 2 za-
k adach uzdrowiskowych: z 336 w 2006 roku do 191w roku 2011. Ponadto 
zauwa y  nale y, e wzrasta liczba obiektów wy szych kategorii. W 2010 roku 
pojawi  si  pierwszy hotel czterogwiazdkowy, a rok pó niej – kolejny. Popra-
wiaj  si  równie  standardy wiadczenia us ug. Wiele obiektów to nowe hotele, 
pensjonaty i domy wypoczynkowe czy kuracyjne, a wiele zak adów hotelar-
skich przesz o w ostatnim dziesi cioleciu gruntowne remonty i modernizacje. 
Zmiany na rynku hotelarskim wieradowa-Zdroju dokonuj  si  nadal, o czym 
wiadczy powstawanie nowych hoteli, hoteli apartamentowych i pensjonatów. 

Tylko na koniec roku 2012 planowano otwarcie co najmniej 3 nowych obiektów.  

3. Us ugi spa & wellness kluczow  innowacj  zak adów hotelarskich
wieradowa-Zdroju 

Us ugi spa & wellness stosunkowo niedawno sta y si  istotnym elementem 
oferty rynku turystycznego w Polsce. Coraz cz ciej wzbogacaj  one ofert
obiektów noclegowych i s  jedn  z najcz ciej wprowadzanych zmian (innowa-
cji) w hotelarstwie, zw aszcza w obiektach hotelarskich wy szych kategorii. 
Zrozumienie istoty tych us ug wymaga wyja nienia dwóch poj , tj. spa i well-
ness, oraz ustalenia wzajemnego zwi zku mi dzy nimi. Bez wzgl du na to, czy 
przychylamy si  do opinii, e nazwa „spa” pochodzi od akronimu s ów sanitas
per aquam (zdrowie przez wod ), czy od nazwy belgijskiej miejscowo ci
uzdrowiskowej Spa w Ardenach (s yn cej ze zlokalizowanych tam róde  wód 
leczniczych), pierwsza z wymienionych kategorii oznacza us ugi uzdrowiskowe 
realizowane dzi ki w a ciwo ciom wód mineralnych b d /i termalnych. Takie 
us ugi w Polsce znane s  od lat i oferuj  je zak ady lecznictwa uzdrowiskowego 
w gminach uzdrowiskowych. Nale  do nich m.in.: k piele wodne i parowe, 
hydromasa e i natryski, inhalacje oraz gimnastyka wodna. 

W przypadku wellness sprawa nie jest ju  taka oczywista, gdy  nie mo na
tu mówi  o prostym zbiorze ró nych zabiegów opartych na dzia aniu wody. 
Poj cie powsta o w efekcie kontaminacji dwóch s ów: „well-being” (dobre sa-
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mopoczucie) i „fitness” (dobra kondycja fizyczna). cznie oznaczaj  dobre 
samopoczucie w fizycznym i psychicznym wymiarze, wynikaj ce z poczucia 
równowagi i osi gni cia przez cz owieka stanu homeostazy. Wellness mo liwe
jest jedynie dzi ki odpowiedniemu stylowi ycia, którego celem jest zwi ksze-
nie potencja u osoby przez osi ganie harmonii pomi dzy cia em, umys em i du-
chem. To nie s  tylko zabiegi uzdrawiaj ce, upi kszaj ce i usprawniaj ce, to 
równie  odpowiednio zbilansowana dieta, d ugo  snu, reakcja na stres, odpo-
czynek, rozwój osobisty czy relacje z innymi lud mi. To po prostu podej cie do 
ycia (filozofia ycia). Nie jest to zatem produkt w tradycyjnym rozumieniu, nie 

da si  bowiem zakupi  stylu ycia. Mo na go po prostu przyj  i y  wed ug
niego. Z kolei produkty zwane us ugami wellness wspomagaj  jedynie urze-
czywistnianie opisanego stylu ycia. Mog  do nich nale e  zarówno zabiegi 
spa, jak i inne rodzaje zabiegów (np. krioterapia, koloroterapia czy refleksotera-
pia) oraz aktywno ci (pilates, joga, nordic walking czy zaj cia artystyczne), 
które cz owiek podejmuje w celu poprawy samopoczucia i kondycji. Produkty 
te obejmuj  równie  us ugi edukacyjne (np. programy u wiadamiaj ce i promu-
j ce zdrowy styl ycia), rozrywk , doznania duchowe, estetyk  otoczenia czy 
mo liwo  pobytu w niecodziennym, atrakcyjnym rodowisku (w czaj c w to 
kontakt z przyrod ). Oferta wellness jest zdecydowanie szersza ni  spa. To, co 
odró nia te dwa obiekty, to szczególny wystrój tych pierwszych, panuj ca
w nich atmosfera, programy u wiadamiaj ce, jak y  w harmonii, a tak e obec-
no  w ród za ogi specjalistów w zakresie opisywanej filozofii. 

Na polskim rynku hotelarskim systematycznie ro nie liczba obiektów, któ-
re do swoich nazw do czaj  has o spa & wellness, uznaj c tym samym, e
wiadcz  us ugi z tego zakresu. Znawcy bran y twierdz  jednak, e obiekty te 

cz sto u ywaj  wspomnianego terminu niejako na wyrost, w celach przede 
wszystkim promocyjnych. Wydaje si  im, e wystarczy mie  w hotelu tzw. 
stref  mokr  (basen, jacuzzi, saun ), aby móc nada  swojemu obiektowi nazw
spa & wellness. Wcze niejsze uwagi wyra nie sugeruj , e niestety to nie wy-
starczy. Wed ug bada  firmy Comfortum, która prowadzi dwa bran owe portale 
(Spa-info.pl i Spahotele.pl), tylko co drugi obiekt, który ma w nazwie spa & 
wellness, spe nia przyj te zwyczajowo12 w tej bran y standardy. Obecnie na 
rynku polskim dzia a oko o 600 o rodków spa & wellness, z czego 1/3 zwi za-

                                                          
12  W Polsce nie obowi zuj adne oficjalne (w postaci aktów prawnych) standardy 

wiadczenia us ug spa & wellness.
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na jest z obiektami noclegowymi. Przewiduje si , e w ci gu pi ciu kolejnych 
lat liczba tego typu obiektów w Polsce mo e podwoi  si 13, co jest zrozumia e,
je li wzi  pod uwag  wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych do 
Polski w celach zdrowotnych. Zgodnie z danymi Instytutu Turystyki w 2009 
roku motyw poprawy zdrowia by  g ówn  przes ank  w przypadku 300 tys. 
przyjazdów cudzoziemców do Polski. W nast pnym roku liczba ta powi kszy a
si  o 1/3, aby w 2011 roku osi gn  poziom 600 tys.14 Popyt krajowy motywo-
wany zdrowiem wykazuje tak e tendencj  wzrostow , co podkre laj  eksperci 
i dane statystyczne. Szacuje si , e wielko  tego rynku w latach 2009–2012 
zawiera a si  w przedziale 500–880 tys. podró y i systematycznie ros a15. Nale-
y równie  podkre li , e zwi ksza si  liczba podejmowanych dla zdrowia po-

dró y krótkookresowych, co istotnie przyczynia si  do dalszego rozwoju rynku 
spa & wellness. 

Tendencje w popycie na us ugi spa & wellness zauwa ane s  przez w a ci-
cieli obiektów hotelarskich, którzy poszukuj c nowych rynków zbytu (segmen-
tów rynku), swoj  uwag  kieruje w a nie w stron  uczestników rynku turystyki 
zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej. Oferowaniem tych us ug zainteresowane s
szczególnie hotele i inne obiekty noclegowe zlokalizowane w gminach uzdro-
wiskowych. Analiza rynku hotelarskiego uzdrowisk polskich jednoznacznie 
potwierdza t  tez . Wi kszo  zak adów hotelarskich w swej ofercie ju  ma lub 
zamierza wprowadzi  zabiegi i rytua y spa & wellness, co pozwala im skutecz-
niej konkurowa  o klienta z placówkami lecznictwa uzdrowiskowego i jedno-
cze nie wychodzi  naprzeciw rosn cemu zapotrzebowaniu konsumentów na 
tego rodzaju us ugi, którego zaspokojenie niekoniecznie musi opiera  si  na 
tradycyjnym wyje dzie do sanatorium. 

                                                          
13  Sz. Ostrowski, Wyrastamy na lidera w bran y SPA, taniego SPA, s. 1–2, http://biznes. 

pl/wiadomosci/wyrastamy-na-lidera-w-branzy-spa-taniego-spa, 15.02.2013. 
14  W. Bartoszewicz, Tury ci przyje d aj  w interesach, w: Raport rynek hotelarski  

w Polsce 2011, Wydanie specjalne „ wiata Hoteli”, s. 24–30, W. Bartoszewicz, Wzrost turystyki 
leczniczej, w: Raport rynek hotelarski w Polsce 2013, wydanie specjalne „ wiata Hoteli”, 
 s. 22–24. 

15  Szacunki na podstawie danych Instytutu Turystyki zawartych w raportach pt. Krajowe
i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 roku i Podró e Polaków w trzech pierwszych kwarta ach
2012 roku, http:// www.intur.com.pl, 15.02.2013. 
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Przedstawione wcze niej dane wskazuj  na wyra ny wzrost liczby obiek-
tów hotelarskich w wieradowie-Zdroju, chocia  nie jest to jedyna zmiana na 
tym rynku. Istotne zmiany odnotowuje si  równie  w zakresie (szeroko ci
i g boko ci) asortymentu us ug hotelarskich, zw aszcza w odniesieniu do tzw. 
wiadcze  dodatkowych (poza podstawowymi, czyli noclegowo-gastronomicz-

nymi). Analiza ofert obiektów noclegowych na podstawie danych zamieszczo-
nych przez przedsi biorstwa na ich stronach internetowych wskazuje, e wiele 
obiektów wiadczy okre lony zestaw – mniejszy lub wi kszy – us ug spa & 
wellness (tabela 2). Nale  do nich wszystkie hotele, znaczna cz  o rodków
wczasowych, domów wypoczynkowych i innych obiektów typu hotelowego. S
w ród nich nawet mniejsze pensjonaty o liczbie miejsc noclegowych nieprze-
kraczaj cych 30 (np. Arka – 20 miejsc noclegowych, Malwa – 32 miejsca, Za-
piecek – 31), cho  oferuj  one skromniejszy zakres us ug. Oferta wiadcze
w przypadku ponad 1/3 obiektów jest bardzo szeroka i obejmuje wiele ró norod-
nych zabiegów z zakresu balneoterapii, kinezoterapii, laseroterapii, magneto-
terapii, krioterapii czy masa y.  

Wiele ofert zawiera szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych. Dwa za-
k ady hotelarskie prowadz  równie  us ugi z zakresu DaySpa. Coraz cz ciej
swoj  uwag  kieruj  w stron  oferty Medical Spa, wzbogacaj c wiadczenia
o us ugi medyczne. W konsekwencji tego procesu udzia  o rodków spa & well-
ness w liczbie obiektów noclegowych ogó em przekracza aktualnie 60%. Nie 
chodzi tutaj o zak ady wiadcz ce jedn  czy dwie tego typu us ugi, ale o obiek-
ty proponuj ce bogat  ich ofert . Takie obiekty, jak: Park Hotel Spa, Malinowy 
Dwór Hotel Medical Spa, Interferie Hotel Malachit, ST. Lucas, Berliner, Dom 
Uzdrowiskowy Ewa Medical & Spa oferuj  nawet kilkadziesi t ró nych kuracji 
i zabiegów. Bez cienia w tpliwo ci mo na zatem wi kszo  zak adów hotelar-
skich dzia aj cych w wieradowie-Zdroju zaliczy  do grona typowych obiek-
tów spa & wellness. 

Podsumowanie

Wyniki bada  potwierdzaj , e znacz cym instrumentem konkurowania 
badanych hoteli jest poszerzanie zakresu fakultatywnych wiadcze  dodatko-
wych, przede wszystkim o us ugi spa & wellness. Tym samym obiekty, które 
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Tabela 3 

Struktura kuracjuszy zak adów lecznictwa uzdrowiskowego 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

liczba 533 303 550 789 548 842 569 799 582 858 619 556 Kuracjusze lecznictwa 
stacjonarnego ogó em,  
w tym:  % 100 100 100 100 100 100 

liczba – 188 724 190 565 187 391 161 833 141 761 
kuracjusze pe nop atni

% – 34,3 34,7 32,9 27,8 22,9 
liczba 63 028 66 796 55 428 48 402 52 324 42 814 

kuracjusze cudzoziemcy 
% 11,8 12,1 10,1 8,5 9,0 6,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia 
w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 90, Podstawowe dane z zakresu ochrony 
zdrowia w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 96, Podstawowe dane z zakresu 
ochrony zdrowia w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, s. 130, Podstawowe dane  
z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 160, Podstawowe 
dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 173. 

dotychczas pe ni y rol  g ównie zaplecza noclegowego dla zak adów lecznictwa 
uzdrowiskowego, staj  si  ich kluczowymi konkurentami w segmencie tzw. 
kuracjuszy komercyjnych (pe nop atni), którzy przyje d aj  do uzdrowisk bez 
skierowania, nie korzystaj  z dofinansowania (np. NFZ, ZUS, KRUS), pono-
sz c pe n  op at  za zabiegi medyczno-kosmetyczne. Warto zwróci  uwag , e
segment ten staje si  coraz wi kszy, a zatem i coraz wa niejszy dla podmiotów 
funkcjonuj cych na rynku uzdrowisk. W tradycyjnych zak adach lecznictwa 
uzdrowiskowego stanowi on oko o 20–30% kuracjuszy. Wprawdzie w latach 
2007–2009 nast pi  spadek tego udzia u oraz towarzyszy a mu malej ca liczba 
cudzoziemców korzystaj cych z us ug lecznictwa uzdrowiskowego (tabela 3), 
to bior c pod uwag  wzrost liczby przyjazdów do Polski w celach zdrowotnych 
w tym czasie, mo na s dzi , e spadek wspomnianego udzia u by  wywo any 
raczej decyzj  klientów o zmianie us ugodawcy ni  rezygnacj  z us ug. Klien-
ci/kuracjusze pe nop atni, w tym zagraniczni, maj c do dyspozycji coraz bogat-
sz  ofert  obiektów spa & wellness zlokalizowanych w tych samych miejsco-
wo ciach uzdrowiskowych co zak ady lecznictwa uzdrowiskowego, zaintere-
sowani s  coraz bardziej us ugami tych pierwszych. Nie ulega natomiast w t-
pliwo ci, e sformu owana na wst pie hipoteza wymaga dalszych pog bionych 
bada  tego zjawiska. 
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THE IMPORTANCE OF SPA & WELLNESS SERVICES

IN BUILDING A COMPETITIVE ADVANTAGE OF HOTEL COMPANIES

– A CASE STUDY OF SPA HOTELS IN SWIERADÓW-ZDRÓJ 

Summary

In recent years, we can note the trend of enrichment the hotel companies services 

of SPA & Wellness services. Hoteliers are aware of the growing demand for these ser-

vices and consider it as a key way to build their competitiveness. The purpose of this 

article is to verify the hypothesis of growing importance of SPA & Wellness services in 

the process of building a competitive advantage of hotel facilities located in the of spa 

resorts. The considerations presented in the article was based on the analysis of market 

offers of hotel companies operating in wieradow-Zdroj. Analysis of the data collected 

during interview and studying of websites of investigated hotels shows that they broa-

den and deepen the range of offered services, especially of SPA & Wellness services 

and they become more competitive to traditional spa business. 

Keywords: SPA & Wellness services, competitive advantage, innovation

Translated by Janusz Jaremen 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

BEATA MEYER 
MARTA BORDUN 
Uniwersytet Szczeci ski

FUNDACJA KO OBRZEG POLSKIE CENTRUM SPA
JAKO PRZYK AD WSPÓ PRACY PODMIOTÓW 

NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ 

Streszczenie 

W obliczu trendów panuj cych na rynku turystycznym, a zw aszcza dzi ki zwi k-

szaj cemu si  zainteresowaniu wyjazdami w celach zdrowotnych oraz wypoczynku 

i regeneracji si  witalnych cz owieka, turystyka uzdrowiskowa stanowi szans  rozwoju 

wielu miejscowo ci. Wspó czesny cz owiek, nie mog c sobie pozwoli  na d u szy

wypoczynek czy typowe leczenie sanatoryjne, wybiera kilkudniowe pobyty spa i well-

ness. Rozwija si  wi c nowy kierunek turystyki uzdrowiskowej wykorzystuj cy istnie-

j c  baz  turystyczn  oraz obszary o atrakcyjnych zasobach i walorach turystycznych. 

Fundacja Ko obrzeg Polskie Centrum SPA pe ni istotn  funkcj  zarówno w procesie 

rozwoju, jak i promocji turystyki uzdrowiskowej miasta Ko obrzeg. Jest podmiotem 

inicjuj cym i koordynuj cym rozwój i promocj  produktów markowych w Ko obrzegu

i regionie. Równolegle pe ni funkcj  propagatora i popularyzatora okre lonych idei, 

mog cego wspiera  rozwój miasta Ko obrzeg. Fundacja Ko obrzeg Polskie Centrum 
SPA jest pozytywnym przyk adem organizacji zrzeszaj cej lokalnych przedsi biorców, 

którzy coraz cz ciej zdaj  sobie spraw , e wspó praca mo e przynie  wi ksze korzy-

ci ni  dzia ania prowadzone w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny, co 

przejawia si  w dzia aniach na rzecz zbudowania wspólnej, konkurencyjnej oferty tury-

styki uzdrowiskowej Ko obrzegu.

S owa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, wspó praca, Ko obrzeg, rozwój, promocja 
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Wprowadzenie

W obliczu trendów panuj cych na rynku turystycznym, a zw aszcza dzi ki
zwi kszaj cemu si  zainteresowaniu wyjazdami w celach zdrowotnych, wypo-
czynku i regeneracji si  witalnych cz owieka, turystyka uzdrowiskowa stanowi 
szans  rozwoju wielu miejscowo ci. Wzrastaj cy udzia  tzw. kuracjuszy pe no-
p atnych, czyli samodzielnie podejmuj cych decyzj  o wyborze konkretnego 
uzdrowiska i samodzielnie op acaj cych swój pobyt, sprawia, i  szczególnego 
znaczenia odgrywa szeroko rozumiana atrakcyjno  uzdrowisk (w tym obiek-
tów spa i wellness) oraz ich zdolno ci do zaspokojenia zró nicowanych i wci
zmieniaj cych si  potrzeb turystów. Rosn ca stale liczba osób uczestnicz cych 
w wyjazdach w celach zdrowotnych sprawia, e miejscowo ci uzdrowiskowe 
konkuruj  ze sob , staraj c si  wyró ni  i przyci gn  jak najwi ksz  liczb
potencjalnych kuracjuszy. Podstawowe znaczenie w tym procesie ma umiej tne
wykorzystanie w asnego potencja u i efektywna prezentacja atrakcji turystycz-
nych. W miejscowo ciach oraz regionach uzdrowiskowych funkcjonuje wiele 
zró nicowanych podmiotów zainteresowanych przyci gni ciem turystów. S  to 
podmioty polityki turystycznej wszystkich szczebli, w tym: regionalne i lokalne 
organizacje turystyczne, podmioty samorz dowe, podmioty bran y turystycznej 
oraz mieszka cy danego regionu, lokalni przedsi biorcy, pracownicy lokalnych 
firm i instytucji, a tak e sami tury ci. W ród nich coraz istotniejsz  rol  odgry-
waj  organizacje zrzeszaj ce lokalnych przedsi biorców, którzy zdaj  sobie 
spraw , e wspó praca na rzecz rozwoju turystyki, a w szczególno ci turystyki 
uzdrowiskowej, mo e przynie  wi ksze korzy ci, ni  dzia ania prowadzone 
w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny. Celem opracowania jest 
wskazanie znaczenia podmiotów wspó pracuj cych w ramach Fundacji: Ko o-
brzeg Polskie Centrum SPA, dla rozwoju oraz promocji turystyki uzdrowisko-
wej miasta Ko obrzeg.
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1. Uwarunkowania i tendencje rozwoju uzdrowisk  

Uzdrowiska to obszary, gdzie jest prowadzona dzia alno  zwi zana ze 
wiadczeniem us ug lecznictwa uzdrowiskowego1. Jednak obok pe nienia funk-

cji leczniczej obszary uzdrowiskowe s  najcz ciej tak e miejscowo ciami re-
alizuj cymi funkcj  turystyczn 2. W krajach europejskich uwa a si , e do pe -
nienia swoich funkcji uzdrowiskom potrzebne jest wyst powanie na ich obsza-
rach naturalnych tworzyw leczniczych (wód mineralnych, borowin). Nie jest to 
zasada obowi zuj ca na ca ym wiecie, poniewa  w USA, wed ug Mi dzynaro-
dowego Zwi zku Uzdrowisk i Fitness (ISPA3), wyst powanie róde  mineral-
nych nie jest konieczne. ISPA uwa a, e o „spa” mo na mówi  wtedy, kiedy 
dochodzi w czasie wolnym do relaksu, rozlu nienia, odnowy pod wzgl dem 
fizycznym i psychicznym, a cz owiek ma mo liwo  dobrej zabawy4. J. Go-
odrich uwa a, e go cie na terenach typu spa powinni przede wszystkim mie
mo liwo  skorzystania z ró norakich us ug prowadz cych do poprawy zdro-
wia psychofizycznego. Mo na obecnie wyró ni  wiele typów uzdrowisk, gdzie 
dostrzega si  funkcj  lecznicz  i turystyczn 5.

Uzdrowiska stanowi  swoiste rezerwaty zdrowia, które daj  mo liwo
przeniesienia si  do innego rodowiska umo liwiaj cego dzia anie wielu ko-
rzystnych dla organizmu bod ców. Tymi czynnikami s  mineralne wody leczni-
cze, peloidy oraz klimat. Ca y ten zespó  wraz z warunkami rodowiskowymi 

                                                          
1  W Polsce, wed ug Ustawy z dnia 24 kwietnia 2012 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, uzdrowisko
to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu 
wykorzystania i ochrony znajduj cych si  na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, 
spe niaj cy warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu zosta  nadany status uzdrowiska. 

2  A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarz dzanie turystyk  i jej podmiotami w miejscowo ci i re-
gionie. AE, Wroc aw 2001, s. 48. 

3  ISPA – International Spa and Fitness Association. 
4  Poj cie „spa” wywodzi si  od nazwy miasta w Belgii po o onego blisko Liège, w któ-

rym znajduje si ród o wód mineralnych. „Spa” pochodzi od pocz tkowych liter s ów aci skich 
solus per aqua, oznaczaj cych „zdrowie dzi ki wodzie”. Europejski Zwi zek Uzdrowisk (ESPA 
– The European Spas Association) uto samia „spa” ze ród em wód mineralnych, miejscem b d
miejscowo ci , gdzie tego typu ród o zosta o odkryte. W statystykach ESPA „spa” ujmuje si
jako miasto maj ce naturalne ród a wód mineralnych, a tak e przedsi biorstwo wiadcz ce
zabiegi przy wykorzystaniu tych e róde  wód. Wa ne dla dzia alno ci w ramach turystyki 
uzdrowiskowej s  w a ciwo ci lecznicze powy szych róde . Za: Ch. Smith, P. Jenner: Health
Tourism in Europe, „Travel and Tourism Analyst” 2000, nr 1, s. 42. 

5  J.N. Goodrich, Health Tourism: A New Positioning for Tourist Destinations, „Journal of 
International Consumer Marketing”, 1994, t. 6, nr 3–4, s. 227–238. 



126 Beata Meyer, Marta Bordun

umo liwia proces regeneracji ustroju w szczególnie korzystnych warunkach. 
Turystyka zdrowotna to wiadome i dobrowolne udanie si  na pewien okres 
poza miejsce swojego zamieszkania, w czasie wolnym od pracy, w celu regene-
racji si , dzi ki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu6. Do 
turystyki zdrowotnej zalicza si , obok turystyki uzdrowiskowej, równie  tury-
styk  spa i wellness oraz turystyk  medyczn . Turystyka uzdrowiskowa to wy-
jazdy zwi zane z kuracj  sanatoryjn , rehabilitacyjn  i lecznictwem uzdrowi-
skowym, powi zane z zabiegami wodoleczniczymi wiadczonymi na podstawie 
konsultacji lekarza uzdrowiskowego7. Zdaniem W.W. Gaworeckiego najwa -
niejszymi motywami, dla których tury ci podejmuj  si  trudu uprawiania tury-
styki uzdrowiskowej, s 8:

– odnowa si  jako g ówny cel, któremu tury ci podporz dkowuj  odpo-
wiedni tryb ycia w miejscowo ci odwiedzanej, 

– stan zdrowia turysty, który objawia si  wyczerpaniem lub przem cze-
niem, powoduj cym potrzeb  sp dzania urlopu, wakacji w sposób za-
proponowany przez lekarza, 

– aktywny model wypoczynku dozowany indywidualnie.  
Turystyka zdrowotna, w tym turystyka uzdrowiskowa, jest jedn  z naj-

szybciej rozwijaj cych si  form turystyki. Wi e si  to bez w tpienia ze starze-
niem si  spo ecze stw europejskich, ogólnym wzrostem wiadomo ci, ch ci
dbania o w asne zdrowie oraz wzrostem zamo no ci spo ecze stw. Mo na za-
obserwowa  tendencj  odchodzenia od typowego lecznictwa uzdrowiskowego 
na rzecz zabiegów typu spa czy wellness. Pobyty lecznicze ulegaj  skróceniu, 
co nie wp ywa korzystnie na skuteczno  kuracji. Jednak w dobie przyspieszo-
nego tempa ycia zapracowanych ludzi, dbaj cych o swoje zdrowie, lecz nie 
mog cych pozwoli  sobie na dwu- trzytygodniowy pobyt w sanatorium, mo li-
we s  krótsze i cz stsze wyjazdy realizuj ce cele zdrowotne. Do niedawna 
uzdrowiska kojarzy y si  wy cznie z obszarami specjalnej ochrony, na których 
mo e by  przede wszystkim prowadzone leczenie uzdrowiskowe, a w niewiel-
kim inne rodzaje dzia alno ci, taka jak np. turystyka.  

                                                          
6  W.W Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37. 
7  M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce,

w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk. US, Szczecin 2004, s. 219. 
8  W.W Gaworecki, Turystyka…, s. 227–238. 
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Nale y jednak zauwa y , e na rynku krajowym rola turystyki uzdrowi-
skowej jest wci  niedoceniana. Widoczny jest ci gle jeszcze dominuj cy brak 
przekonania, e wypoczynek w uzdrowiskach mo e wi za  si  nie tylko z le-
czeniem ludzi chorych. Uzdrowiska mog wiadczy  us ugi turystyczne sku-
pione wokó  szeroko poj tej promocji zdrowia – od zabiegów zapobiegaj cych 
ró nym schorzeniom, po dbanie o sylwetk . Ustawodawstwo polskie nadal nie 
uznaje spa i wellness jako uzdrowiskowego i turystycznego produktu lecznicze-
go. Potwierdza to fakt, e obowi zuj ca ustawa uzdrowiskowa nie zawiera tych 
poj .

2. Rozwój i promocja turystyczna miasta Ko obrzeg 

Ko obrzeg jest miastem powiatowym w woj. zachodniopomorskim, po o-
onym na Równinie Bia ogardzkiej, u uj cia rzeki Pars ty do Morza Ba tyckie-

go. Zajmuje obszar 2567 ha (25,67 km2) i ma bezpo redni dost p do morza na 
d ugo ci 11 km. Od zachodu i po udnia graniczy z gmin  wiejsk  Ko obrzeg, od 
wschodu – z gmin  wiejsk  Ustronie Morskie. Liczba ludno ci wynosi 44984 
mieszka ców, co daje 1752 os./km2 (GUS 2013).

Podstaw  produktu turystyki uzdrowiskowej miasta Ko obrzeg stanowi
walory naturalne, które predysponuj  miasto do funkcjonowania jako uzdrowi-
sko9. Walory uzdrowiska Ko obrzeg (w tym strefy spa i wellness), determinuj -
ce jego profile lecznicze i rozwój uzdrowiska to lecznicze dzia anie klimatu 
oraz bogate zasoby z ó  borowiny i solanek. Ko obrzeg le y w krainie klima-
tycznej zwanej Pobrze em Ko obrzeskim w obr bie klimatów ba tyckich. Kli-
mat Ko obrzegu kszta towany jest pod wp ywem morza i to w a nie pod szcze-
gólnym jego silnym dzia aniem znajduj  si  tereny uzdrowiskowe. Ponad 55% 
wiatrów w skali rocznej wieje od morza lub wzd u  morza. Wiatry od morza s
szczególnie korzystne dla terapii, powoduj  bowiem zmniejszenie amplitud 
termicznych, wzrost i wyrównanie przebiegu wilgotno ci powietrza, wzrost 
pr dko ci wiatru, nap yw czystego, bezalergenowego powietrza, zwi kszenie

                                                          
9  Zgodnie z Dziennikiem Urz dowym w Koszalinie z dnia 31 marca 1973 r., na podsta-

wie art. A ust. l ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 
(DzU nr 23, poz. 150), Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie po porozumieniu si  z Woje-
wódzk  Komisj  Zwi zków Zawodowych w Koszalinie uchwali a statut Uzdrowiska dla miasta 
Ko obrzeg.
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ilo ci ozonu, który w meteorologii jest uwa any za wska nik czysto ci powie-
trza, i wyst powanie aerozolu morskiego. Aerozol Ko obrzegu reprezentuje 
szczególn  warto , wzbogacaj  go bowiem cz steczki chlorków, bromu, jodu 
i innych pierwiastków o walorach leczniczych, pochodz ce z ró nych róde
i wysi ków solankowych. Mo na wi c w Ko obrzegu mówi  o aerozolu mor-
skim i solankowym. Bogactwem uzdrowiska s  równie  wody mineralne  
ujmowane w Ko obrzegu, zawieraj ce niezb dne do ycia pierwiastki ladowe.
Na potrzeby lecznicze uzdrowiska woda jest dostarczana przez otwory wiertni-
cze. Uj cia znajduj ce si  na terenie dzielnicy uzdrowiskowej, od Pars ty do 
parku wschodniego10.

Kolejn  grup  walorów miasta Ko obrzeg stanowi  walory turystyczne 
o charakterze wypoczynkowym, takie jak np.: k pielisko morskie, mikroklimat, 
du e obszary zielone. Przyk adem walorów krajoznawczych o charakterze an-
tropogenicznym i przyrodniczym, s  np.: latarnia, amfiteatr, porty (handlowy, 
pasa erski, rybacki i jachtowy). Korzystanie z walorów miasta umo liwia zró -
nicowana turystyczna infrastruktura noclegowa (liczba obiektów noclegowych 
w Ko obrzegu wynosi 92, natomiast miejsc noclegowych – 13852)11.

Rozpatruj c atrakcyjno  miasta pod wzgl dem turystycznej bazy nocle-
gowej (w tym bazy uzdrowiskowej), nale y zwróci  uwag  nie tylko na liczb
miejsc noclegowych i obiektów, ale przede wszystkim na ich standard. Wi k-
szo  obiektów noclegowych nie jest skategoryzowana, co utrudnia w a ciw
ocen  bazy noclegowej. Dodatkowo istnieje bardzo du e zró nicowanie obiek-
tów noclegowych pod wzgl dem jako ciowym. Zauwa a si  równie  nierówne 
wyposa enie w ramach tych samych obiektów, co w praktyce oznacza, i  obok 
bogato wyposa onych apartamentów znajduj  si  pokoje o bardzo niskim stan-
dardzie. Infrastruktura gastronomiczna jest drugim, po bazie noclegowej, pod-
stawowym elementem zagospodarowania turystycznego. Podstawowe znacze-
nie maj  tu us ugi wiadczone przez gestorów zarówno bazy hotelowej, jak 
i sanatoryjnej, którzy wiadcz c us ugi kompleksowe, cz  nocleg z ca odnio-
wym wy ywieniem. W mie cie znajduje si  równie  wiele restauracji i kawiar-
ni. Bardzo popularne s  liczne punkty gastronomiczne i sma alnie rybne na 
promenadzie. 

                                                          
10  Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ko o-

brzeg, http://miasto.kolobrzeg.eu/, 26.02.2013. 
11 GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=409635&p_token= 

0.8605349268764257, 26.02.2013. 
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Istotnym elementem dla Ko obrzegu jest infrastruktura towarzysz ca
(umo liwiaj ca turystom atrakcyjne sp dzanie czasu wolnego) oraz transporto-
wa, zapewniaj ca dojazd do miasta i poruszanie si  po nim. Miasto jest dobrze 
skomunikowane z krajem i regionem przez sie  drogow  i trzy linie kolejowe. 
Na infrastruktur  drogow  Ko obrzegu sk adaj  si : droga krajowa nr 11 (Ko o-
brzeg–Koszalin–Pozna ), drogi wojewódzkie nr 102 (Ko obrzeg–Trzebiatów
–Kamie  Pomorski–Mi dzyzdroje), 162 (Ko obrzeg– widwin), 163 (Ko obrzeg
–Bia ogard–Wa cz), drogi powiatowe, drogi gminne12.

Promocja miasta Ko obrzeg jest postrzegana jako bardzo istotna przez lo-
kalne w adze, co znajduje wyraz w wielu dokumentach o strategicznym znacze-
niu – m.in. w Strategii promocji miasta Ko obrzeg. Wynika z niej, e Ko obrzeg
ma rozpoznawalne cechy na tle innych miast: pla e, molo, port, katedr  itp. 
Istotna jest te  funkcja uzdrowiskowa miasta (w tym us ugi spa i wellness). 
W bazie korzy ci funkcjonalnych miasta zbudowano komunikat s owny, b d cy 
syntez  walorów miasta, komunikuj cy te  g ówne przes anie wizji miasta, 
a mianowicie: Klimatyczny Ko obrzeg. Klimatyczny Ko obrzeg to jedno z naj-
bardziej zdrowych nadmorskich miast w Polsce, z którego walorów mo na ko-
rzysta  przez ca y rok. Atutem miasta jest nie tylko pla a, ale g ównie morze, 
port i powietrze (aerozol bogaty w jod). Zasadniczo marka Ko obrzeg jest po-
zycjonowana przez nast puj ce produkty13:

1) Produkt g ówny – Zdrowie – jest podstawowym produktem sprzeda-
wanym w Ko obrzegu, niezale nie od warunków pogodowych, a jego 
racjonaln  rekomendacj  jest „Strefa jodu”, z o a solanek i borowiny.  

2) Produkt wspieraj cy – Po owy na Ba tyku – miasto dysponuje portem, 
który umo liwia organizowanie rejsów wycieczkowych i po owowych. 
Organizowane rejsy po owowe mog  mie  charakter ca oroczny.  

3) Produkt niszowy – Za lubiny – dysponuj c du ym potencja em wizu-
alnym zwi zanym z symbolik  za lubin Polski z morzem, produkt ten 
obejmuje: luby, quasi- luby (odnawianie lubu), wesela, przyj cia,
targi lubne oraz po czenie produktu lubnego ze zdrowym, nadmor-
skim wypoczynkiem – „Miesi c jodowy”. 

                                                          
12  Raport o stanie miasta Ko obrzeg 2008. (Opracowany przez Wydzia  Rozwoju Miasta 

Urz du Miasta Ko obrzeg).
13  Strategia rozwoju turystyki miasta Ko obrzeg, Publikacja Urz du Miasta Ko obrzeg,

Ko obrzeg 2006. 
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Kolejnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Ko obrzeg do 2020,
w której znale  mo na kilka elementów zwi zanych z promocj  miasta,  
a w szczególno ci w nast puj cych jej cz ciach14:

1) Program Operacyjny Per a Uzdrowisk do 2013 – przedsi wzi cie:
Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych miasta.  

2) Program Operacyjny Pi kny Ko obrzeg do 2013 – przedsi wzi cia:
Rozwój przestrzenny miasta Ko obrzeg, Rewitalizacja ródmie cia – 
Starego Miasta, Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych, 
Rewitalizacja terenów nad Pars t , Rewitalizacja terenów powojsko-
wych, Gminny program opieki nad zabytkami.  

3) Program Operacyjny Zielony Ko obrzeg do 2013 – przedsi wzi cia:
Gospodarka odpadami, Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych, 
Ochrona wód powierzchniowych. 

4) Program Operacyjny Przedsi biorczy Ko obrzeg do 2013 – przedsi -
wzi cia: Infrastruktura drogowa, Gospodarka morska i ochrona brzegu 
morskiego.  

5) Program Operacyjny Spo ecze stwo Obywatelskie, Edukacja i Sport 
do 2013 – przedsi wzi cia: Modernizacja bazy o wiatowej, Moderni-
zacja bazy sportowo-rekreacyjnej, Rozbudowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Ide  i celem Programu Operacyjnego Pi kniejszy Ko obrzeg do 2013 jest 
poprawa wizerunku miasta przez jego popraw  przestrzenno-funkcjonaln , aby 
s u y a ona jego dynamicznemu i zrównowa onemu rozwojowi. Zrównowa o-
ny rozwój miasta opiera si  g ównie na aspekcie ekologicznym. Program ten ma 
na celu równie  popraw  promocji miasta dzi ki rewitalizacji terenów wyod-
r bnionych w poszczególnych przedsi wzi ciach realizacyjnych. Idea rewitali-
zacji Ko obrzegu polega na zintegrowanym podej ciu do planowania urbani-
stycznego, wi e ze sob  dzia ania maj ce na celu podniesienie komfortu za-
mieszkania, przywrócenie warto ci kulturowych przez renowacj  lub adaptacj
obiektów zdegradowanych. Dzia ania rewitalizacyjne maj  wymiar15:

– przestrzenny – nowy wizerunek obszarów rewitalizowanych,  
– funkcjonalny – nowe przeznaczenie terenu, jego nowe funkcje,

                                                          
14  Strategia Rozwoju Miasta Ko obrzeg do 2020 roku, Publikacja Urz du Miasta Ko o-

brzeg, Ko obrzeg 2008. 
15  Ibidem. 
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– gospodarczy – powstanie nowych impulsów rozwoju gospodarczego, 
rozwój istniej cych lub implementacja nowych dzia a , przyci ganie
inwestorów,

– spo eczny – podnoszenie poziomu i jako ci ycia w mie cie,
– kulturowy – zhumanizowanie przestrzeni miejskiej, nowy wizerunek 

miasta.  
Ko obrzeg poprawia dotychczasowe dzia ania na rzecz stworzenia odpo-

wiedniej promocji przez czenie znaku graficznego z nazw  miasta (has o
promocyjne), z uwzgl dnieniem trzech obszarów dzia ania miasta skupiaj cych 
si  wokó  zdrowia, kultury i rozrywki. Dzia ania marketingowe, a w szczegól-
no ci promocyjne, strategii turystycznej zak adaj  kilka rozwi za , w tym mi -
dzy innymi: 

– wprowadzenie „karty turystycznej”,  
– rozwój promocji miasta przez Internet,  
– badania rynku,  
– popraw  polityki imprezowej miasta,  
– promocj  produktów markowych i tematycznych,  
– kreowanie wizerunku turystycznego przez lokaln  spo eczno .
Ko obrzeg prowadzi  równie  intensywn  kampani  promuj c  miasto pod 

has em: „Ko obrzeg: polska stolica SPA”. Dzia ania promocyjne prowadzono 
na szerok  skal . Celem powy szej kampanii by a promocja miasta jako pol-
skiej stolicy SPA, atrakcyjnej nie tylko dla Polaków, ale i go ci zagranicznych. 
Dzia ania skupione g ównie na promocji Ko obrzegu jako kurortu z du  liczb
obiektów spa i wellness, idealnego do aktywnego i zdrowego wypoczynku oraz 
regeneracji si .

3. Znaczenie Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA w dzia aniach
 na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu 

Fundacja pod nazw Ko obrzeg Polskie Centrum SPA powsta a w roku 
2010. Terenem dzia ania zosta o obj te miasto Ko obrzeg, które jest jednocze -
nie siedzib  Fundacji. Polskie Centrum SPA zrzesza 6 hoteli: Hotel Aquarius 
SPA, Hotel Zdrojowy Pro-Vita, Hotel Diva SPA, Olymp II, Sanatorium SAN 
oraz Sanatorium Uzdrowiskowe „Jantar” SPA. Fundacja Ko obrzeg Polskie 
Centrum SPA powsta a dzi ki wspó pracy i pasji ludzi pragn cych mie  wp yw 
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na wizerunek swojego miasta oraz ca ego regionu. Hotelarze wspó pracuj  ze 
sob  przez wymian  do wiadcze  i informacji, które w tych czasach s  nieoce-
nione. Dzi ki tej wspó pracy wypracowany zosta  tak e pewien kodeks etycz-
nych zachowa . Hotelarze zaczynaj  wymienia  si  know-how, co wzmacnia 
obiekty i region reprezentowany przez Fundacj . Fundacja prowadzi dzia alno
spo ecznie i gospodarczo u yteczn , której celami s 16:

1) Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej przez prezentacje ciekawych 
miejsc o znaczeniu uzdrowiskowym, spa, wellness, medical wellness, 
medical spa, turystycznym, historycznym i kulturowym. 

2) Promowanie i wspieranie pracy przedsi biorców, instytucji i spo ecz-
no ci zwi zanych z miastem. 

3) Rozwój gospodarczy w bran y turystycznej na terenie miasta Ko o-
brzeg.

4) Budowanie, kszta towanie i promowanie pozytywnego wizerunku mia-
sta Ko obrzeg i okolic w kraju i za granic , w szczególno ci przez pro-
mowanie uzdrowiska Ko obrzeg jako g ównego o rodka spa w Polsce. 

5) Wspieranie rozwoju dzia alno ci uzdrowiskowej, turystycznej i rekrea-
cyjno-sportowej na terenie Powiatu Ko obrzeskiego.

6) Promocja aktywnego wypoczynku. 
7) Dzia alno  na rzecz integracji europejskiej w szczególno ci przez 

wspó prac  z organizacjami z innych krajów. 
8) Ochrona rodowiska naturalnego, a zw aszcza walorów klimatycz-

nych, zasobów surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów 
s u cych uzdrowiskowej ochronie zdrowia. 

W ród celów realizowanych przez Fundacj  Ko obrzeg Polskie Centrum 
SPA mo na zidentyfikowa  wiele celów, dotycz cych wspierania rozwoju 
i promocji turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu. Ich realizacja w istotny 
sposób przyczynia si  do zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej Ko obrzegu.
Do dzia a  tych nale y17:

1) Zbieranie i publikowanie materia ów dotycz cych Ko obrzegu i okolic. 
2) Organizowanie spotka  z osobami zwi zanymi z Ko obrzegiem i za-

anga owanymi w jego rozwój. 

                                                          
16  Statut Polskiego Centrum Spa Ko obrzeg, Publikacja Polskiego Centrum Spa Ko o-

brzeg 2010. 
17  Ibidem. 
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3) Organizowanie wspólnych przedsi wzi  promocyjnych, kampanii 
reklamowych pokazuj cych miasto Ko obrzeg jako walor kulturalno- 
-turystyczny. 

4) Organizowanie targów i wystaw. 
5) Reprezentowanie przedsi biorców bran y turystycznej z powiatu ko-

obrzeskiego na targach i wystawach krajowych i zagranicznych. 
6) Wspó dzia anie z w adzami, instytucjami oraz organizacjami zaintere-

sowanymi dzia alno ci  Fundacji. 
7) Podejmowanie, opiniowanie i wspieranie inicjatyw dotycz cych roz-

woju infrastruktury turystycznej miasta Ko obrzeg i regionu. 
8) Pozyskiwanie rodków finansowych i rzeczowych oraz us ug od in-

nych podmiotów mog cych wspomóc dzia alno  Fundacji. 
9) Stworzenie platformy wymiany pogl dów i do wiadcze  dla przed-

si biorców z Ko obrzegu i okolic. 
10) Aktywizacj rodowisk lokalnych i grup zawodowych tworz cych 

produkt turystyczny miasta Ko obrzeg i jego regionu. 
11) Doradztwo, pomoc i szkolenie przedsi biorców zainteresowanych 

wspó prac  z Fundacj .
12) Wydawanie w asnych publikacji. 
Potwierdzeniem aktywnego udzia u wspó pracy podmiotów zrzeszonych 

w Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA w procesie wspierania rozwoju 
i promocji turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu s  wnioski wynikaj ce z do-
tychczasowej dzia alno ci. W latach 2011–2012 Fundacja podj a wiele zró ni-
cowanych dzia a  marketingowych, z których najwa niejsze to:

1) Projekt Music Master Chopin firmy Bloomberg Team – Fundacja 
Ko obrzeg Polskie Centrum SPA by a jednym ze sponsorów gry kom-
puterowej Chopin Master. Logo fundacji znajduje si  na stronie inter-
netowej projektu Music Master Chopin, jest równie  prezentowane ra-
zem z gr  na targach i innych imprezach wystawienniczych. W ra-
mach umowy Fundacja przekaza a dla Bloomber Team 10 karnetów 
na weekendowy pobyt dla dwóch osób, ka dy o warto ci 500 z .

2) Kartka wi teczna rozes ana do biur podró y w Szwecji, Norwegii, 
Finlandii i Danii, otwieraj ca drog  do wspó pracy na arenie mi dzy-
narodowej.
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3) Reklama w Golf in Poland 2012 – dystrybucja na targach turystycz-
nych, w o rodkach informacji turystycznej, biurach podró y, klubach 
golfowych itp., nak ad wyniós  10 000 egzemplarzy. 

4) Promocja w Danii „Zachodniopomorskie – Spa i du o wi cej” – zo-
sta y stworzone banery na stronie www.politiken.dk i art. o obiektach 
Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA oraz na du skiej stronie  
POTu. Na t  promocj  ka dy z zrzeszonych hoteli przekaza  voucher. 

5) Bal Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA – w hotelu DIVA 
SPA odbywaj  si  bale hotelarza pod patronatem Fundacji Ko obrzeg
Polskie Centrum SPA. Celem balów jest integracja rodowiska i bran-
y turystycznej.  

6) Reklama w Swedish Bulletin (,,winter edition 2012”) – reklama po-
jawi a si  w jedynym angielskoj zycznym magazynie w Szwecji. 

7) XXVI Bieg Za lubin – Fundacja wspiera a opraw  wizualn : wyko-
nanie plakatu biegu, stworzenie projektu biuletynu oraz projekt og o-
szenia do katalogu biegów. 

8) Liczne artyku y w gazetce Eurolotu – Artyku y maj  na celu zach -
ci  do odwiedzenia Ko obrzegu oraz opowiadaj  o hotelach zrzeszo-
nych do Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA.

9) Spotkania z zagranicznymi dziennikarzami zajmuj cymi si  tury-
styk  (z Jesperem Rovsing Olsenem, dziennikarzem z „Business 
Traveller Denmark” oraz Vegardem Damsgaardem, dziennikarzem  
z Norwegii). 

10) Ultramaraton oraz Rajd Pieszy w ramach Festiwalu Zdrowia – 
Fundacja Ko obrzeg Polskie Centrum SPA by a jednym ze sponsorów 
imprezy.  

11) Impreza ,,wSPAnia e wakacje” – na rozpocz cie sezonu w Ko o-
brzegu. Fundacja Ko obrzeg Polskie Centrum SPA we wspó pracy 
z Uzdrowiskiem i MOSIR na pla y obok mola zorganizowa a impre-
z , której celem bli sze zapoznanie si  z tematyk  spa i wellness.

12) Akcja promocyjna „mundur w filmie” – Fundacja Ko obrzeg Pol-
skie Centrum SPA zasponsorowa a noclegi dla VIP-ów, go ci wysta-
wy, któr  organizowa o Muzeum Or a Polskiego w zamian za obec-
no  logo oraz reklam w materia ach promocyjnych. Go cie korzystali 
z pokoi w hotelach: Aquarius SPA, Provita i Olymp II. 
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13) Ko obrzeski Festiwal Zdrowia – Fundacja Ko obrzeg Polskie Cen-
trum SPA jest g ównym sponsorem festiwalu. 

14) Uczestnictwo w targach (WTM w Londynie oraz Reiseliv w Norwe-
gii).

Dzia alno  Fundacji Ko obrzeg Polskie Centrum SPA zwi zana jest rów-
nie  z prowadzeniem portalu internetowego s u cego indywidualnym turystom 
i grupom zorganizowanym, szukaj cym motywów odwiedzenia Ko obrzegu
i okolic. Przedstawione tam informacje pozwalaj  zainteresowanym osobom 
pozna  atrakcje turystyczne regionu, dost pn  baz  noclegow , gastronomiczn
oraz interesuj ce imprezy. 

Podsumowanie

Dzi ki wspó pracy zrzeszonych podmiotów Fundacja Ko obrzeg Polskie 
Centrum SPA pe ni istotn  funkcj  w procesie rozwoju i promocji turystyki 
uzdrowiskowej miasta Ko obrzeg. Cho  pierwotnie powo ana zosta a g ównie
do koordynacji i konsolidacji dzia a  w zakresie promocji o znaczeniu uzdrowi-
skowym, spa, wellness, medical wellness, medical SPA, turystycznym, histo-
rycznym i kulturowym w mie cie, to wraz z up ywem czasu i coraz d u szym 
okresem funkcjonowania Fundacji jej rola konkretyzuje si  i rozszerza na inne 
ni  promocja obszary. Staje si  ona podmiotem inicjuj cym i koordynuj cym 
rozwój produktów markowych w Ko obrzegu i regionie. Obok tego wyra nie
zarysuje si  bardzo wa na rola Fundacji, jako propagatora i popularyzatora 
okre lonych idei, mog cej wspiera  rozwój miasta Ko obrzeg. W celu zbudo-
wania konkurencyjnej oferty turystyki uzdrowiskowej Ko obrzegu nale y wy-
korzysta  organizacje zrzeszaj ce lokalnych przedsi biorców, którzy coraz cz -
ciej zdaj  sobie spraw , e wspó praca mo e przynie  wi ksze korzy ci, ni

dzia ania prowadzone w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny. 
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KO OBRZEG POLISH SPA CENTRE FOUNDATION AS AN EXAMPLE  

OF COOPERATION BETWEEN DIFFERENT SUBJECTS CONTRIBUTING 

TO HEALTH RESORT TOURISM DEVELOPMENT 

Summary

When one observes current trends in tourism industry, especially to the growing 

interest in travelling for health reasons or simply to regenerate in a healthy environ-

ment, noticing the chance for development, that any town with a health resort potential 

has, is inevitable. A modern man, often lacking the possibility to have a full long vaca-

tion rest or a standard health resort treatment, would frequently decide to spend a few 

days in SPA an Wellness. This influences the development in a new direction of health 

resort tourism, using existing infrastructure as well as areas with attractive resources 

and tourism values. KO OBRZEG Polish SPA Centre Foundation plays significant role 

in the development and promotion process of health resort tourism in Ko obrzeg. It is  

a significant factor initiating and coordinating the development and promotion of brand 

products in Ko obrzeg and the region around. At the same time it is a propagator and 

promoter of certain ideas that may improve the development of the Ko obrzeg city. 

KO OBRZEG Polish SPA Centre Foundation is a clear example of an organization 

associating local entrepreneurs that, more often now, realise that cooperation may pro-

vide more profits that individual actions and competition, what results in many various 

undertakings which cooperatively create an attractive offer on the health resort tourism 

market. 

Keywords: health resort tourism, cooperation, Ko obrzeg, development, promotion 

Translated by Marta Bordun 
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WP YW REGULACJI PRAWNO-ORGANIZACYJNYCH  
NA SYTUACJ  EKONOMICZN

ZAK ADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W POLSCE 

Streszczenie 

W ród podstawowych warunków funkcjonalnych zak adów lecznictwa uzdrowi-

skowego (ZLU) w Polsce mo na wyró ni  regulacje prawne odnosz ce si  do organi-

zacji lecznictwa uzdrowiskowego, przekszta ce  w asno ciowych ZLU oraz wynikaj -

cej z nich sytuacji ekonomicznej ZLU w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki 

dzia alno ci ZLU w Polsce wraz z okre leniem ich przestrzennego rozmieszenia na 

terenie Polski oraz analizy stanu prywatyzacji spó ek uzdrowiskowych Skarbu Pa stwa

i ich sytuacji ekonomicznej.  

S owa kluczowe: regulacje prawno-organizacyjne, zak ad lecznictwa uzdrowiskowego, 
sytuacja ekonomiczna 

Wprowadzenie

Trwa e zachowanie przewagi konkurencyjnej przez polskie ZLU na dyna-
micznie rozwijaj cym si  rynku europejskim b dzie mo liwe pod warunkiem 
zapewnienia w a ciwych rozwi za  organizacyjno-prawnych pozwalaj cych 
m.in. ustabilizowa  okre lony poziom nak adów na lecznictwo uzdrowiskowe, 
opracowa  strategi  rozwoju przedsi biorstw uzdrowiskowych i racjonalne 
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planowa  w d u szej perspektywie czasowej. W warunkach ograniczonych 
mo liwo ci absorpcji rodków z funduszy strukturalnych UE oraz zapowiedzi 
Ministerstwa Skarbu Pa stwa o braku mo liwo ci dokapitalizowania spó ek
uzdrowiskowych niezb dny jest proces prywatyzacji, który umo liwi pozyska-
nie inwestorów strategicznych zdolnych zainwestowa  w nowoczesn  baz
lecznicz  i noclegow , co pozwoli spó kom uzdrowiskowym skutecznie konku-
rowa  z innymi podmiotami uzdrowiskowymi na rynku krajowym i zagranicz-
nym. Celem artyku u jest charakterystyka dzia alno ci ZLU w Polsce wraz  
z okre leniem ich przestrzennego rozmieszenia na terenie Polski oraz analiza 
stanu prywatyzacji spó ek uzdrowiskowych Skarbu Pa stwa i ich sytuacji eko-
nomicznej. Do osi gni cia sformu owanego celu zastosowano analiz  operatów 
uzdrowiskowych i dokumentów rz dowych, przegl d obowi zuj cych przepi-
sów legislacyjnych i obserwacj  w asn  funkcjonowania ZLU w Polsce. 

1. Istota lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce 

Poj cie lecznictwa uzdrowiskowego definiuj  ustawy o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych z 28 lipca 2005 roku1 oraz Polskie Normy2. Zgodnie z noweli-
zacj  ustawy z dnia 4 marca 2011 roku3 lecznictwo uzdrowiskowe to zorgani-
zowana dzia alno  polegaj ca na udzielaniu wiadcze  opieki zdrowotnej z za-
kresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona 
w uzdrowisku przez zak ady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowi-
skiem w szpitalach i sanatoriach znajduj cych si  w urz dzonych podziemnych 
wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich 
jak:

a) w a ciwo ci naturalnych surowców leczniczych (wody lecznicze, gazy 
lecznicze, peloidy),  

                                                          
1  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-

szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2005 nr 167,  
poz. 1399 ze. zm., art. 2). 

2  Polskie Normy (PN-Z-11000:2001). 
3  Nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 4 marca 2011 roku (DzU z 2011 nr 73, 
poz. 390). 
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b) w a ciwo ci lecznicze klimatu, w tym talasoterapia i subterraneotera-
pia, oraz w a ciwo ci lecznicze mikroklimatu, a tak e towarzysz ce
zabiegi z zakresu fizjoterapii. 

W wyniku nowelizacji powy szej ustawy wprowadzono nowe brzmienie 
definicji lecznictwa uzdrowiskowego. Zosta a ona uszczegó owiona przez 
wskazanie dwóch charakterystycznych wiadcze  opieki zdrowotnej udziela-
nych przez zak ady lecznictwa uzdrowiskowego – leczenia albo rehabilitacji 
uzdrowiskowej. Ponadto rozszerzono powy sz  definicj , zaliczaj c do lecznic-
twa uzdrowiskowego zabiegi z zakresu fizjoterapii. Obowi zuj ce brzmienie 
przepisu uwzgl dnia o jedynie zabiegi fizykalne, które s  jednym z rodzajów 
zabiegów z zakresu fizjoterapii, obejmuj cej zespó  metod leczniczych, do któ-
rych zalicza si  m.in.: balneoterapi , hydroterapi , kinezyterapi , fizykoterapi .

Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integraln  cz ci  systemu ochrony 
zdrowia. W Polsce podstaw  naukow  lecznictwa uzdrowiskowego jest samo-
dzielna dziedzina wiedzy medycznej w postaci medycyny uzdrowiskowej, czyli 
nauki, której g ównymi dzia ami s  balneoterapia, klimatoterapia i fizykotera-
pia4. Coraz cz ciej mówi si  nie tyle o komplementarnej funkcji lecznictwa 
uzdrowiskowego wzgl dem farmakoterapii, co o jego alternatywnym zastoso-
waniu w stosunku do innych metod leczniczych. Lecznictwo uzdrowiskowe 
charakteryzuje si  interdyscyplinarnym i kompleksowym podej ciem do proce-
su ochrony zdrowia (przywracania i utrzymania zdrowia), trwa o ci  efektów, 
systematyczno ci , czasoch onno ci , efektami od o onymi w czasie, niskimi 
kosztami, brakiem dzia a  ubocznych  a wszystko to jest przeciwie stwem do 
farmakoterapii. Dzisiejsze lecznictwo uzdrowiskowe jednoczy w sobie tradycj
i nowoczesno . Z jednej bowiem strony wykorzystuje tradycyjne metody lecz-
nicze oparte na naturalnych surowcach leczniczych, a z drugiej  korzysta z no-
woczesnych rozwi za  techniczno-technologicznych. 

                                                          
4  I. Ponikowska, D. Ferson, Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, MEDI, Warszawa 

2009, s. 97. 
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2. Charakterystyka ZLU w Polsce 

Prowadzenie dzia alno ci w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oparte 
jest na ZLU5 i urz dzeniach lecznictwa uzdrowiskowego6. Nadzór nad lecznic-
twem uzdrowiskowym sprawuj  minister zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu 
do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zak adach lecznictwa uzdro-
wiskowego utworzonych przez ministra obrony narodowej i ministra spraw 
wewn trznych  odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z ministrem 
zdrowia. Z kolei wojewoda sprawuje nadzór nad jako ci wiadczenia leczenia 
uzdrowiskowego prowadzonego przez zak ady lecznictwa uzdrowiskowego na 
obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska7. Dzia al-
no  ZLU obejmuje cztery podstawowe kierunki8:

– leczenie chorób przewlek ych, 
– rehabilitacj ,

                                                          
5  Zak ad lecznictwa uzdrowiskowego – przedsi biorstwo podmiotu leczniczego, wykonu-

j ce dzia alno  lecznicz  w rodzaju ambulatoryjnych lub stacjonarnych i ca odobowych wiad-
cze  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia alno ci leczniczej, dzia aj ce na obszarze 
uzdrowiska, utworzone w celu udzielania wiadcze  zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowi-
skowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskaza
ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególno ci wykorzystuj ce warunki naturalne uzdrowi-
ska przy udzielaniu wiadcze  zdrowotnych; Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(DzU z 2005 nr 167, poz. 1399 ze zm., art. 2). Zak adami lecznictwa uzdrowiskowego s : szpitale 
uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowi-
skowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zak ady przyrodolecznicze, szpitale i sanatoria 
w urz dzonych podziemnych wyrobiskach górniczych; Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdro-
wiskowych (DzU z 2005 nr 167, poz. 1399 ze zm., art. 6). Spo ród wymienionych zak adów
lecznictwa uzdrowiskowego us ugi noclegowe wiadcz : szpitale i sanatoria uzdrowiskowe, 
szpitale i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci oraz szpitale i sanatoria w urz dzonych podziem-
nych wyrobiskach górniczych. 

6  Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urz dze  lecznictwa 
uzdrowiskowego, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, t nie, parki, cie ki ruchowe, urz dzone
odcinki wybrze a morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urz dzone pod-
ziemne wyrobiska górnicze; Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2005 
nr 167, poz. 1399 ze zm., art. 5). 

7  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2005 nr 167, poz. 1399  
ze zm., art. 17). 

8  I. Ponikowska, Medycyna uzdrowiskowa, istota, rola i kierunki dzia ania, w: Uzdrowi-
ska polskie: Informator, red. A. Madeyski, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Warszawa 
1999, s. 13–14. 
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– profilaktyk  chorób, 
– edukacj  i promocj  zdrowia. 
ZLU, a wi c podmioty maj ce status publicznego lub niepublicznego za-

k adu opieki zdrowotnej w wietle art. 71 ustawy o zak adach opieki zdrowot-
nej9, prowadz  dzia alno  lecznicz  regulowan  odr bnymi przepisami10. Nie 
jest to jednak jedyna dzia alno  tych zak adów, gdy  cz sto pe ni  one równie
rol  turystycznej bazy noclegowej (do czego uprawniaj  ich obowi zuj ce
przepisy prawa)11. Niektóre spó ki prowadz  ponadto dzia alno  zwi zan
z wydobyciem i rozlewnictwem wód leczniczych oraz mineralnych, a tak e
wydobyciem kopalin leczniczych. Dochody ze sprzeda y wód butelkowych 
przekraczaj  cz sto dochody uzyskiwane z dzia alno ci leczniczej ZLU,  
a w wielu przypadkach jest to znacz ce ród o dochodów12. ZLU z jednej stro-
ny funkcjonuj  wi c jako Zak ady Opieki Zdrowotnej, a z drugiej  podejmuj
dzia alno  komercyjn .

W wietle analizy operatów uzdrowiskowych mo na wnosi , e w pol-
skich uzdrowiskach statutowych w 2012 roku znajdowa o si  326 ZLU, maj -
cych 42 303 ó ka (tabela 1), co stanowi 6,6% ca kowitej bazy miejsc noclego-
wych w Polsce. 24,3% to ó ka w szpitalach uzdrowiskowych, a 75,7%  

 w sanatoriach uzdrowiskowych. W uk adzie przestrzennym ZLU znajduj  si
w trzynastu województwach, z wyj tkiem województw: lubuskiego, opolskiego 
i wielkopolskiego. Najwi ksz  liczb  ZLU odnotowuje si  w kolejno ci w wo-
jewództwach: dolno l skim (76), co stanowi 23,3% ca kowitej liczby ZLU,  
i zachodniopomorskim (59). Pod wzgl dem liczby ó ek województwo za-
chodniopomorskie plasuje si  na pierwszym miejscu spo ród uzdrowisk statu-
towych z ZLU w Polsce, osi gaj c wynik 10 144 ó ek, co stanowi 24% ca ko-
witej liczby ó ek w ZLU, a województwo ma opolskie na drugim z wynikiem 
6 721 ó ek. Natomiast najmniejsz  poda  lecznicz  w zakresie liczby ZLU 

                                                          
9  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 

ze zm.). 
10  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU 2005 nr 167, poz. 1399 ze 
zm., art. 4); Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie okre lenia wymaga , jakim powinny odpowiada  zak ady i urz dzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego (DzU z 2010 nr 258, poz. 1761).  

11  A.R. Szromek, Dzia alno  turystyczno-lecznicza zak adów lecznictwa uzdrowiskowe-
go, Proksenia, Kraków 2011, s. 27. 

12 Informacja o wynikach kontroli realizacji strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spó ek
Skarbu Pa stwa, Najwy sza Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywaty-
zacji, Warszawa 2010, s. 18. 
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i ó ek prezentuj  województwa podlaskie, ódzkie, mazowieckie i warmi sko-
-mazurskie. Bior c pod uwag  uzdrowiska statutowe w Polsce, najwi cej ZLU 
obserwuje si  w równej liczbie 25 w Ciechocinku i Ko obrzegu, co stanowi 
15,3% ca ej bazy leczniczej z najwi ksz  liczb ó ek  odpowiednio 4336 
i 5922, co stanowi 24,2% ca kowitej liczby ó ek. Po jednym ZLU maj : Kras-
nobród, Piwniczna-Zdrój, Wapienne, Wieliczka i Augustów. Natomiast naj-
mniejsz  liczb ó ek odznaczaj  si  uzdrowiska statutowe w: Wapiennym (50), 
Uniejowie (96), Wieliczce (96) i Swoszowicach (101). Na uwag  zas uguje
fakt, e Go dap ma tylko dwa ZLU, które dysponuj  w porównaniu do pozosta-
ych ZLU du  liczb ó ek (480). 

Tabela 1 

Przestrzenne rozmieszczenie ZLU, liczba ZLU i liczba ó ek w ZLU w Polsce

w 2013 roku 

Lp. Województwo Uzdrowisko statutowe Liczba ZLU Liczba ó ek
1 2 3 4 5 

1. dolno l skie 

Cieplice l skie-Zdrój
Czerniawa-Zdrój
D ugopole-Zdrój
Duszniki-Zdrój
Jedlina-Zdrój
Kudowa-Zdrój
L dek-Zdrój
Polanica-Zdrój
Przerzeczyn-Zdrój 
Szczawno-Zdrój 

wieradów-Zdrój

11
2
7
8
4
5

10
5
5

13
6

836
215
270
567
156
900

1 334 
708
162
872
474

2. kujawsko-pomorskie 
Ciechocinek
Inowroc aw
Wieniec-Zdrój 

25
8
6

4 336 
1 594 
348

3. lubelskie 
Krasnobród
Na czów

1
11

163
1 294 

4. ódzkie Uniejów 2 96 

5. ma opolskie

Krynica-Zdrój  
Muszyna 
Piwniczna-Zdrój  
Rabka-Zdrój
Swoszowice 
Szczawnica 
Wapienne
Wysowa 

egiestów-Zdrój
Wieliczka 

15
5
1

15
3
9
1
4
2
1

2 179 
598
200

1 602 
101

1 097 
50

463
335
96
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1 2 3 4 5 

6. mazowieckie Konstancin-Jeziorna 4 236 

7. podkarpackie 

Horyniec  
Iwonicz-Zdrój
Pola czyk 
Rymanów-Zdrój 

4
12
5
9

535
1 487 
840

1 129 

8. podlaskie 
Augustów
Supra l

1 180

9. pomorskie 
Sopot
Ustka

5
6

668
663

10. l skie 
Gocza kowice-Zdrój
Ustro

5
10

437
1 821 

11. wi tokrzyskie 
Busko-Zdrój
Solec-Zdrój 

15
4

2 269 
368

12. warmi sko-mazurskie Go dap 2 480 

13. zachodniopomorskie 

Kamie  Pomorski 
Ko obrzeg
Po czyn-Zdrój 

winouj cie
D bki

4
25
8

15
7

328
5 922 
1 115 
1 257 
1 522 

ród o: opracowanie w asne na podstawie operatów uzdrowiskowych. 

3. Przekszta cenia w asno ciowe ZLU w Polsce 

W Polsce struktura w asno ciowa ZLU jest do  zró nicowana. W a cicie-
lami bazy leczniczej s  spó ki Skarbu Pa stwa, w postaci spó ek akcyjnych lub 
z ograniczon  odpowiedzialno ci , jednostki prywatne, na które sk adaj  si
ró ne spó ki, b d ce w a cicielami ZLU lub zarz dzaj ce ich maj tkiem, 
zwi zki zawodowe i samorz dy województw, powiatów i gmin. Warto doda ,
e w asnymi ZLU dysponuj  dawne bran e s u b zdrowia PKP, MON, MSW. 

W my l ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych 
z 1996 roku13 26 pa stwowych przedsi biorstw uzdrowiskowych (PPU) uleg o
przekszta ceniu typu kapita owego (komercjalizacja) w jednoosobowe spó ki
Skarbu Pa stwa. Nast pnie minister skarbu rozpocz  prywatyzacj  po redni
jako cie ki przekszta ce  w asno ciowych, która polega na zbywaniu akcji lub 
udzia ów spó ek powsta ych w wyniku komercjalizacji, nale cych do Skarbu 
Pa stwa albo jednostek samorz du terytorialnego, inwestorom strategicznym 

                                                          
13  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa -

stwowych (DzU nr 118, poz. 561 ze zm.). 
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lub kapita owym14. Szczegó owe warunki sprzeda y akcji/udzia ów spó ek
okre lone s  w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku 
w sprawie szczegó owego trybu zbywania akcji Skarbu Pa stwa15.

Jednym z najtrudniejszych problemów jest prywatyzacja spó ek Skarbu 
Pa stwa, która przebiega do  powoli. Zasadniczym celem opracowania kon-
cepcji prywatyzacji ZLU by o utrzymanie funkcji leczniczych ZLU, ochrona 
surowców naturalnych wyst puj cych w uzdrowiskach statutowych oraz pozy-
skanie rodków na dokapitalizowanie spó ek uzdrowiskowych, które b d  wy-

czone z procesu prywatyzacji w celu zabezpieczenia wykonania zada  wyni-
kaj cych z polityki zdrowotnej pa stwa. Ponadto zdaniem w adz Ministerstwa 
Skarbu Pa stwa spó ki uzdrowiskowe dzia aj ce w warunkach rosn cej konku-
rencji podmiotów wiadcz cych us ugi uzdrowiskowe wymagaj  natychmia-
stowego wsparcia finansowego w celu poprawy standardów wiadczenia us ug
leczniczych i umo liwienia dalszego rozwoju. Nale y zwróci  uwag  na fakt, e
Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuj cy us ugi w trybie publicznym kieruje 
si  jako ci  us ug i ich cen , a nie struktur  w asno ciow . W tej sytuacji na 
gorszej pozycji s  spó ki uzdrowiskowe, które przegrywaj  z rosn c  konkuren-
cj . Powy sze argumenty sta y si  podstaw  do zmniejszenia liczby spó ek
uzdrowiskowych, wy czonych z prywatyzacji moc  Rozporz dzenia Ministra 
Skarbu Pa stwa z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wykazu zak adów lecznic-
twa uzdrowiskowego, prowadzonych w formie jednoosobowych spó ek Skarbu 
Pa stwa, które nie b d  podlega  prywatyzacji16, wskazuj c na 14 spó ek
uzdrowiskowych wy czonych z procesu prywatyzacji. Równolegle z pracami 
nad projektem wy ej wymienionej ustawy w latach 2003–2005 trwa y prace 
Mi dzyresortowego Zespo u ds. Aktywizacji Spo eczno-Gospodarczej Uzdro-
wisk17. Zespó  opracowa  „Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szcze-

                                                          
14  T. Wo owiec, Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zak adów opieki 

zdrowotnej, Biuletyn Informacyjny SGU RP, nr 3, Krynica 2001, s. 64. 
15  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegó owego try-

bu zbywania akcji Skarbu Pa stwa (DzU nr 114, poz. 6640). 
16  Rozporz dzenie Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu za-

k adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spó ek Skarbu 
Pa stwa, które nie b d  podlega  prywatyzacji (DzU nr 146, poz. 1026). 

17  Powo any zarz dzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów RP z dnia 2 lipca 2003 r. jako 
organ doradczy Rady Ministrów. 
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gólnym uwzgl dnieniem us ug turystycznych”18 zawieraj cy koncepcj  prywa-
tyzacji ZLU. Wedle niej dokonano podzia u spó ek uzdrowiskowych na trzy 
zasadnicze grupy: spó ki wy czone z prywatyzacji (grupa I), spó ki przezna-
czone do prywatyzacji z zachowaniem przez Skarb Pa stwa wi kszo ciowego
pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat (grupa II) i spó ki przeznaczone do 
prywatyzacji (grupa III). W kontek cie przeprowadzonej prywatyzacji Mi dzy-
resortowy Zespó  do Spraw Aktywizacji Spo eczno-Gospodarczej Uzdrowisk 
zaproponowa , aby rodki finansowe pozyskiwane z wp ywów z prywatyzacji 
spó ek uzdrowiskowych przeznaczy  na tworzenie specjalnego funduszu 
uzdrowiskowego w celu wsparcia dzia a  inwestycyjnych w uzdrowiskach sta-
tutowych. W konsekwencji dzia a  dotycz cych zmniejszenia liczby spó ek
uzdrowiskowych wy czonych z prywatyzacji minister skarbu pa stwa, w poro-
zumieniu z ministrem zdrowia, 8 pa dziernika 2008 roku podpisa  kolejne roz-
porz dzenie w sprawie wykazu zak adów lecznictwa uzdrowiskowego prowa-
dzonych w formie jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa, które nie b d  pod-
lega  prywatyzacji19. W rozporz dzeniu poddano weryfikacji list  nieprywaty-
zowanych spó ek, ograniczaj c j  do 7 spó ek uzdrowiskowych zlokalizowa-
nych w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Ko obrzegu, Krynicy-Zdroju, L dku-
-Zdroju, Rymanowie-Zdroju i winouj ciu. Zgodnie z Rozporz dzeniem Mini-
stra Skarbu Pa stwa z dnia 21 listopada 2012 roku20 w sprawie wykazu zak a-
dów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych 
spó ek Skarbu Pa stwa, które nie b d  podlega  prywatyzacji, jedyn  tak
spó k  uzdrowiskow  jest „Uzdrowisko Krynica- egiestów” SA z siedzib
w Krynicy-Zdroju.  

Od momentu komercjalizacji PPU w 1998 roku do chwili obecnej sprywa-
tyzowano tylko Uzdrowisko Na czów SA, przez sprzeda  w 2001 roku 85% 
akcji firmie East Springs International NV z Amsterdamu. Pozosta e 15% akcji 
przeznaczono dla pracowników spó ki. W wyniku zg oszonych roszcze  repry-
watyzacyjnych ze spadkobiercami by ego w a ciciela przedsi biorstwa uzdro-

                                                          
18  Sprawozdanie Mi dzyresortowego Zespo u do Spraw Aktywizacji Spo eczno-Gospo-

darczej Uzdrowisk dzia aj cego przy Radzie Ministrów z 4 stycznia 2005 r. 
19  Rozporz dzenie Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 8 pa dziernika 2008 r. w sprawie wy-

kazu zak adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spó ek
Skarbu Pa stwa, które nie b d  podlega  prywatyzacji (DzU nr 192, poz. 1186). 

20  Rozporz dzenie Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu 
zak adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spó ek Skarbu 
Pa stwa, które nie b d  podlega  prywatyzacji (DzU z 2012, poz. 1332). 
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wiskowego Szczawnica podpisano w 2005 roku porozumienie dotycz ce dal-
szego funkcjonowania i prywatyzacji Uzdrowiska Szczawnica SA. W zwi zku
z tym Skarb Pa stwa sta  si  mniejszo ciowym akcjonariuszem tej Spó ki. Mi-
nisterstwo Skarbu Pa stwa sprawuje nadzór w a cicielski wobec 25 spó ek
uzdrowiskowych, z czego 11 to jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa. Prze o-
mowe dla procesu prywatyzacji by y lata 2010 i 2011 – uda o si  sprywatyzo-
wa  13 spó ek uzdrowiskowych. 

4. Sytuacja ekonomiczna ZLU w Polsce 

Aktualna sytuacja ekonomiczna spó ek uzdrowiskowych dzia aj cych 
w formie jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa jest zró nicowana. Pomimo 
– w wi kszo ci przypadków – dodatnich wyników finansowych netto spó ki
uzdrowiskowe odczuwaj  niedobór rodków finansowych na realizacj  planów 
inwestycyjnych.  

Powa nym problemem, z jakim borykaj  si  podmioty uzdrowiskowe, 
znajduj ce si  w obr bie gmin uzdrowiskowych, s  ma e rodki finansowe, co 
spowodowane jest niewielkim udzia em nak adów na lecznictwo uzdrowiskowe 
w bud ecie pa stwa i niekorzystnymi rozwi zaniami podatkowymi. W wyniku 
wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy s u by zdrowia, a kon-
kretnie – ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – funkcj  p atnika
za lecznictwo uzdrowiskowe przej y Kasy Chorych, a od 1 kwietnia 2003 roku 
– Narodowy Fundusz Zdrowia. Spowodowa o to wiele negatywnych konse-
kwencji dla ZLU.

Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia odbywa si  na podstawie prognozy kosztów oraz projektów planów 
finansowych przekazywanych przez dyrektorów oddzia ów wojewódzkich Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Podzia u ogó u rodków pomi dzy oddzia y wo-
jewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje si  zgodnie z art. 118  
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze rodków publicznych21 oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 wrze nia 2007 roku w sprawie szczegó owego trybu i kryte-

                                                          
21  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze rodków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135). 
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riów podzia u rodków pomi dzy central  i oddzia y wojewódzkie Narodowego 
Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie wiadcze  opieki zdro-
wotnej dla ubezpieczonych22.

Malej ce nak ady na lecznictwo uzdrowiskowe w rocznym bud ecie NFZ 
doprowadzi y do zmniejszenia stawek za dzie  pobytu, liczby kontraktowanych 
dni, co w konsekwencji wp yn o na ograniczenie liczby ó ek w ZLU i utrat
miejsc pracy. Na przestrzeni lat 2003–2012 nast pi  spadek nak adów na lecz-
nictwo uzdrowiskowe z poziomu 1,48% do 0,97% rocznego bud etu NFZ  
(rys. 1), natomiast w uj ciu kwotowym – ich wzrost (rys. 2). 

Nak ady na lecznictwo uzdrowiskowe w ca ym bud ecie [%]
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Rys. 1. Nak ady na lecznictwo uzdrowiskowe w rocznym bud ecie NFZ w latach 

 2003–2012 (%) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda  z dzia alno ci NFZ. 

Konieczne jest zabezpieczenie wzrostu finansowania wiadcze  zdrowot-
nych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w planach NFZ, adekwatnie do po-
ziomu procentowego wzrostu bud etu NFZ23.

                                                          
22  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrze nia 2007 w sprawie szczegó owego

trybu i kryteriów podzia u rodków pomi dzy central  i oddzia y wojewódzkie Narodowego 
Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie wiadcze  opieki zdrowotnej dla ubezpie-
czonych (DzU nr 171, poz. 1210). 

23  J. Szyma czyk, Bariery rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, w: Innowacyjne kierunki 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres Uzdrowisk Pol-
skich, Muszyna 2009, s. 71. 
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Wydatki Kas Chorych (2000–2003) i NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe [mln z ]
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Rys. 2. Nak ady na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2000–2012 

ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda  z dzia alno ci NFZ. 

Przychody spó ek uzdrowiskowych pochodz  g ównie z realizacji kontrak-
tów z klientem instytucjonalnym: Narodowym Funduszem Zdrowia, Zak adem 
Ubezpiecze  Spo ecznych, Kas  Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami i fundacjami opieku-
j cymi si  chorymi oraz kuracjuszami pe nop atnymi. Pozosta e przychody 
pochodz  z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, tj. produkcji i sprzeda y
naturalnych tworzyw leczniczych – np. soli, borowin, wód mineralnych i lecz-
niczych. Taka struktura przychodów wiadczy o bardzo du ym uzale nieniu
przedsi biorców uzdrowiskowych od systemu ubezpieczeniowo-bud etowego.

Spó ki uzdrowiskowe nie maj rodków finansowych na niezb dne inwe-
stycje i remonty. Tymczasem potrzeby inwestycyjne, modernizacyjne i remon-
towe znacznie wykraczaj  poza ich zdolno  do samofinansowania dzia alno ci
rozwojowej.
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Podsumowanie

Na negatywn  sytuacj  ekonomiczn  spó ek uzdrowiskowych wp yw maj
bariery i utrudnienia o charakterze prawnym24:

– szybkie zmiany zasad funkcjonowania rynku us ug uzdrowiskowych, 
wynikaj ce z bardzo szczegó owych uregulowa  legislacyjnych 
wszystkich procedur, wymaga , minimów zatrudnienia pracowników 
czy te  wyposa enia w sprz t specjalistyczny, 

– zmienne warunki w zakresie okre lenia metod i zasad, wed ug których 
Agencja Taryfikacji wiadcze  Medycznych b dzie dokonywa a wy-
ceny us ug uzdrowiskowych, co wp ywa na trudno  przewidzenia wy-
soko ci kontraktu z NFZ, 

– brak uregulowa  prawnych tworz cych sta e minimalne mechanizmy 
corocznej indeksacji tzw. stawki osobodnia (np. o wska nik inflacji), 

– brak zabezpieczenia równego dost pu przedsi biorcom uzdrowisko-
wym bez wzgl du na form  w asno ci do kontraktowania wiadcze
zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, 

– brak regulacji w kwestii niewykorzystanych miejsc spowodowanych 
„niedojazdami” kuracjuszy, co ma zwi zek z pokryciem kosztów przez 
wiadczeniodawc  zwi zanych z tzw. gotowo ci  (koszty sta e),

– coroczne kontraktowanie wiadcze  w zakresie lecznictwa uzdrowi-
skowego. Taki tryb zawierania umów (tj. w cyklu rocznym) uniemo -
liwia wiadczeniodawcom racjonalne planowanie, realizacj  d ugo-
falowych strategii rozwoju, a tak e optymalizacj  wykorzystania bazy 
uzdrowiskowej,

– zbyt sztywne i zbiurokratyzowane zasady przygotowania ofert do kon-
traktów dla NFZ na wiadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, 

– niedopracowane Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 
2009 roku, zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie lecznictwa uzdrowi-
skowego25 w zakresie zmiany zasad rozlicze  za us ugi lecznicze, wy-

                                                          
24  J. Szyma czyk, Prawno-ekonomiczne determinanty ryzyka dzia alno ci biznesowej 

lecznictwa uzdrowiskowego, w: Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich, Forum Regio-
nów, seminariów i wyjazdów studyjnych, XXI Kongres Uzdrowisk Polskich, Szczawnica 2012, 
s. 65–68. 

25  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zmiany zasad rozlicze  za us ugi lecznicze, 
wyd u aj ce o jeden dzie  pobytu w turnusie (DzU nr 274, poz. 2724 ze zm.).
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d u aj ce o jeden dzie  pobytu w turnusie, wymaga dodatkowej analizy 
pod k tem racjonalno ci kosztów, 

– zbyt skomplikowane, restrykcyjne i nieuzasadnione merytorycznie ry-
gory prawne dotycz ce wprowadzenia surowców leczniczych do sprze-
da y26,

– istotne ograniczenia regulacji oraz przepisów dotycz cych nadzoru 
w a cicielskiego nad spó kami uzdrowiskowymi, 

– brak jednoznacznego stanowiska prawnego w zakresie stosowania 
przez spó ki uzdrowiskowe Skarbu Pa stwa, dzia aj cych na podstawie 
kodeksu spó ek handlowych oraz ustawy prawo zamówie  publicz-
nych27,

– brak mo liwo ci sprzeda y produktów leczniczych (lecznicza woda 
mineralna) w placówkach obrotu pozaaptecznego28,

– zako czenie w 2013 roku terminu obowi zywania wa no ci koncesji 
na wydobycie wód leczniczych, 

– skargi gmin uzdrowiskowych na znowelizowane przepisy ustawy doty-
cz ce podatku od nieruchomo ci od budynków lub ich cz ci zwi za-
nych z udzielaniem wiadcze  leczniczych, 

– brak stabilno ci finansowania wiadcze  leczniczych w ramach syste-
mu ubezpieczeniowo-bud etowego,

– brak mo liwo ci odliczenia podatku naliczonego od nale nego (VAT), 
– problem zagospodarowania borowiny pozabiegowej, 
– obowi zek prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego z wykorzy-

staniem naturalnych surowców leczniczych wydobywanych z obszaru 

                                                          
26  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie z ó  wód pod-

ziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz z ó  innych kopalin leczni-
czych (DzU nr 32, poz. 220 ze zm.); ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. prawo farmaceutyczne 
(DzU nr 53, poz. 533 ze zm.); Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r.  
w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych 
u ywanych w celach leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemys o-
wymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporz dzania leków recepturowych  
i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów (DzU nr 125, poz. 1167). 

27  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie  publicznych (DzU nr 19, poz. 177 
ze zm.). 

28  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do ob-
rotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych  
(DzU nr 130, poz. 905 ze zm.). 
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uzdrowiska statutowego lub przy u yciu naturalnych surowców leczni-
czych pochodz cych z terenu innych uzdrowisk statutowych29.

Ponadto na negatywn  sytuacj  ekonomiczn  spó ek uzdrowiskowych od-
dzia uje:

– brak mo liwo ci otrzymania rodków na inwestycje w ramach dokapi-
talizowania z Ministerstwa Skarbu Pa stwa,

– niski poziom cen oferowany przez NFZ za wiadczenia uzdrowiskowe, 
– ograniczone mo liwo ci aplikowania o rodki finansowe z funduszy 

strukturalnych UE; z jednej strony bowiem spó ki uzdrowiskowe Skar-
bu Pa stwa nie spe niaj  statusu ma ego przedsi biorstwa, a z drugiej – 
nie sta  ich na wymagany udzia  finansowy w staraniu si  o rodki
unijne.

THE IMPACT OF LEGAL AND ORGANIZATIONAL REGULATIONS  

ON THE ECONOMIC SITUATION

OF HEALTH TREATMENT INSTITUTIONS IN POLAND 

Summary

Among the basic functional conditions of health treatment institutions in Poland 

we can distinguish legal regulations relating to the organization of health treatment, 

ownership changes of health treatment institutions and the resulting economic situation 

in Polish health treatment institutions. The article characterize activity of health treat-

ment institutions in Poland, together with an indication of their spatial location on Pol-

ish territory and the privatization analysis of health treatment institutions as well as their 

economic situation. 

Keywords: legal and organizational regulations, health treatment institution, economic 
situation

Translated by Diana Dryglas 

                                                          
29 Zarz dzenie nr 69/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 pa -

dziernika 2012 r. w sprawie okre lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju lecznictwo uzdrowiskowe.



152 Diana Dryglas



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

EDWARD WI NIEWSKI
RYSZARD WO NIAK
Spo eczna Akademia Nauk W odzi 
Wydzia  Zamiejscowy w Koszalinie

KREOWANIE WIZERUNKU  
KO OBRZESKIEJ TURYSTKI UZDROWISKOWEJ  

W DZIA ALNO CI REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  
TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEGO 

Streszczenie 

W ród ró nych rodzajów turystyki w ostatnim okresie znaczny rozwój notuje tu-

rystyka uzdrowiskowa. Ko obrzeg, jako najwi ksze uzdrowisko polskie, odgrywa 

w tym trendzie znacz c  rol . Miasto jest odwiedzane przez pacjentów krajowych i za-

granicznych przez ca y rok w o rodkach sanatoryjnych i centrach spa & wellness, za-

pewniaj c im spe nienie wszelkich potrzeb w zakresie us ug medycznych, fizjoterapeu-

tycznych, kosmetologicznych i rehabilitacyjnych, co jest dobrym przyk adem „wyd u-

ania sezonu”. 

W procesie poprawy pozytywnego wizerunku turystyki uzdrowiskowej w Ko o-

brzegu aktywnie uczestniczy Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe 

(RSTU), organizacja zrzeszaj ca i integruj ca wiele podmiotów bran y turystycznej 

i wspó pracuj cych z ni . Jako pierwsza w Ko obrzegu wdro y a ide  kooperacji bran-

owej i lobbuje istotne dla rozwoju miasta projekty. W zwi zku z powstaniem Lokalnej 

Organizacji Turystycznej (LOT) Stowarzyszenie zamierza wspó pracowa  z ni  z ko-

rzy ci  dla Ko obrzegu. Celem opracowania jest prezentacja dzia alno ci Regionalnego 

Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego na rzecz kreowania wizerunku ko o-

brzeskiego uzdrowiska, pokazanie roli RSTU w integrowaniu rodowiska turystyczne-

go w my l zasady „Razem mo na wi cej”. Praca sk ada si  z cz ci teoretycznej, doty-
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cz cej turystyki uzdrowiskowej, oraz istoty wizerunku w marketingu terytorialnym 

i cz ci aplikacyjnej prezentuj cej ró ne aspekty dzia alno ci RSTU. 

S owa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, wizerunek, to samo , wspó praca lokalna 

Wprowadzenie

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Ko obrzegu
funkcjonuje od 1999 roku. Aktualnie zrzesza 88 cz onków – w a cicieli, dyrek-
torów, przedstawicieli hoteli, o rodków, biur turystycznych, nauczycieli akade-
mickich. Od wielu lat RSTU ma istotny wp yw na kszta towanie pozytywnego 
wizerunku turystyki uzdrowiskowej na rynkach krajowych i zagranicznych. Or-
ganizacja wspó pracuje z w adzami samorz dowymi oraz organizacjami poza-
rz dowymi, m.in. z Polsk  Izb  Hotelarsk , Zachodniopomorsk  Regionaln
Organizacj  Turystyczn , Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko o-
brzegu, Fundacj  Ko obrzeg Polskie Centrum SPA, a od 2013 roku – z Lokaln
Organizacj  Turystyczn  (LOT) w Ko obrzegu. Cz onkowie Stowarzyszenia 
bior  czynny udzia  w pracach wielu komisji i komitetów, opracowuj c wa ne
dla rozwoju turystyki dokumenty, np. Strategi  Rozwoju Miasta Ko obrzeg do 
2020 roku, Strategi  Rozwoju Turystyki Miasta Ko obrzeg, Strategi  Promocji 
Ko obrzegu. Od 2004 roku pod patronatem RSTU utworzono Ko obrzesk
Orkiestr  Zdrojow , która koncertuje dla go ci odwiedzaj cych miasto i jest 
jednym z symboli Stowarzyszenia. Od 2011 roku przy RSTU funkcjonuje 
i pr nie rozwija si  te  Ko obrzeski Klub Morsów RSTU organizuje konferen-
cje i seminaria naukowe dotycz ce turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. 
W okresie swojej dzia alno ci by o organizatorem kilkunastu konferencji o za-
si gu krajowym i mi dzynarodowym, z których najbardziej presti owe to: Mi -
dzynarodowe Forum Uzdrowiskowe „W trosce o przysz o  ko obrzeskiego
uzdrowiska” w 2009 roku, „Wp yw zmian klimatu i narastaj cej antropopresji 
na rozwój uzdrowiska Ko obrzeg” w 2011 roku czy „Turystyka uzdrowiskowa 
w rozwoju regionów” w 2013 roku. 

Rola i znaczenie Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowisko-
wego dla rozwoju spo eczno-gospodarczego Ko obrzegu s  znaczne, a zasi g
oddzia ywania wykracza poza wymiar lokalny. 
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1. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa w Polsce 

Ruch turystyczny jest zjawiskiem spo eczno-gospodarczym, które opiera 
si  na urzeczywistnieniu podró y w ró nych celach1. Mo na go klasyfikowa
wed ug wielu kryteriów, a w szczególno ci: ze wzgl du na cel podró y, sposób 
jej organizacji, charakter podró y. A. Panasiuk w klasyfikacji wed ug celu po-
dró y wyodr bnia turystyk  zdrowotn  obok turystyki wypoczynkowej, kwali-
fikowanej, biznesowej, poznawczej, motywacyjnej, wiejskiej, etnicznej i ekolo-
gicznej2. Wed ug W. Gaworeckiego turystyka zdrowotna polega na planowym, 
dobrowolnym udaniu si  w czasie wolnym poza miejsce zamieszkania na jaki
okres, w celu regeneracji organizmu, któr  mo na uzyska  przez alternatywny 
wypoczynek fizyczny i psychiczny3. Na turystyk  zdrowotn  sk adaj  si :

a) turystyka medyczna, 
b) turystyka spa & wellness, 
c) turystyka uzdrowiskowa. 
Turystyka zdrowotna opiera si  najcz ciej na zamierzonych wyjazdach do 

miejscowo ci uzdrowiskowych, gdzie kuracjusze maj  mo liwo ci utrzymania 
obecnego stanu zdrowia lub jego popraw  dzi ki wykorzystaniu naturalnych 
zasobów leczniczych oraz przez aktywny wypoczynek. Cech  charakterystycz-
n  tego rodzaju wyjazdów jest zapewniona opieka zdrowotna w zak adach lecz-
nictwa uzdrowiskowego, korzystanie z urz dze  lecznictwa uzdrowiskowego, 
naturalnych surowców leczniczych, parków, pijalni uzdrowiskowych, cie ek
ruchowych, t ni, odcinków wybrze a morskiego czy podziemnych wyrobisk 
górniczych4. Wspó czesne uzdrowiska nie s  tylko o rodkami rehabilitacyjno- 
-leczniczymi i profilaktycznymi, ale spe niaj  rol  centrów turystyki innego 
rodzaju. Obserwuje si  coraz wi ksze zainteresowanie wyjazdami rozrywko-
wymi do kurortów, zwi kszy  si  popyt na krótkoterminowe (weekendowe) 
pobyty spa i wellness, wzmaga si  nap yw turystów zagranicznych.  

Zgodnie z wykazem Ministerstwa Zdrowia w Polsce funkcjonuje 45 statu-
towych uzdrowisk, jeden obszar ochrony uzdrowiskowej (Latoszyn w woje-

                                                          
1  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 

s. 22. 
2  A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 109. 
3  W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37. 
4 Lecznictwo uzdrowiskowe, http:// www.mz.gov.pl, 20.04.2013. 
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wództwie podkarpackim) oraz jedno sanatorium w podziemnym wyrobisku 
górniczym (Wieliczka w województwie ma opolskim)5. Rozk ad geograficzny 
uzdrowisk polskich jest zró nicowany: dominuj  województwa: dolno l skie
(11 uzdrowisk), ma opolskie (9 uzdrowisk) i zachodniopomorskie (6 uzdro-
wisk). W województwach opolskim, ódzkim, lubuskim i wielkopolskim nie ma 
adnych uzdrowisk. 

Klasyfikacja uzdrowisk ze wzgl du na wyst powanie na ich terenie natu-
ralnych surowców leczniczych wyodr bnia trzy ich typy: 

a) uzdrowiska borowinowe, oparte na leczeniu borowin ,
b) zdrojowiska, maj ce wody lecznicze, 
c) uzdrowiska mieszane, maj ce wody lecznicze i borowin .
Inna klasyfikacja opiera si  na po o eniu geograficznym. Wyró nia ona: 
a) 6 uzdrowisk nadmorskich, po o onych nie dalej ni  3 km od brzegu 

morskiego, 
b) 17 uzdrowisk nizinnych, po o onych do 200 m n.p.m., 
c) 14 uzdrowisk podgórskich, po o onych od 200 do 400 m n.p.m., 
d) 8 uzdrowisk górskich, po o onych powy ej 400 m n.p.m. 
W miejscowo ciach nadmorskich turystyka rozwija si  szczególnie 

w okresie sezonu letniego, lecz dzi ki turystyce uzdrowiskowej odwiedzane s
one przez ca y rok. Uzdrowiskami nadmorskimi s : Kamie  Pomorski, wino-
uj cie, Ko obrzeg, D bki, Ustka i Sopot. W Ko obrzegu, który jest najwi kszym 
uzdrowiskiem w Polsce, leczone s  dolegliwo ci ortopedyczno-urazowe, reu-
matyczne, kardiologiczne, endokrynologiczne, dermatologiczne, schorzenia 
górnych i dolnych dróg oddechowych, cukrzyca oraz oty o 6. Miasto ma walo-
ry uzdrowiskowe w postaci peloidów (borowiny) i wód leczniczych: solanki 
i wód morskich. Klimat morski charakteryzuje si  przewag  czynników oddzia-
uj cych na organizm: silny wiatr, intensywne promieniowanie s oneczne, aero-

zol morski, letnie bryzy morskie oraz du a wilgotno  powietrza. Turystyka 
uzdrowiskowa jest g ównym produktem turystycznym miasta oraz wiod cym 
sk adnikiem jego ycia gospodarczego. Specyficzny mikroklimat, wyst powa-
nie naturalnych produktów leczniczych: bogatych z ó  terapeutycznej borowi-
ny, wód mineralnych, ponad 40 róde  solankowych, stanowi  o atrakcyjno ci

                                                          
5 Obszary uznane za uzdrowiska, http://www.mz.gov.pl, 20.04.2013. 
6 A. Jarczewski, Polskie uzdrowiska, „Rynek turystyczny” 09/2009, s. 39–42. 
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turystycznej nadmorskiego kurortu7. Chlub  kurortu s  parki uzdrowiskowe 
o bukowo-d bowym drzewostanie (powierzchnia ok. 120 ha). Uzdrowisko dys-
ponuje najwi ksz  baz  hotelow  w Polsce (112 miejsc hotelowych na 1000 
mieszka ców), bardzo dobrze wykwalifikowan  kadr  medyczn  i fizjoterapeu-
tyczn  oraz sprz tem diagnostycznym i terapeutycznym dla zaspokojenia po-
trzeb pacjentów w ka dym wieku8.

W pierwszej dekadzie XXI wieku nasili o si  funkcjonowanie ca orocz-
nych o rodków oferuj cych us ugi spa & wellness, z wykorzystaniem terapii 
alternatywnych, jak zabiegi estetyczne, kosmetologiczne oraz hydroterapia. 
Pacjentami zajmuj  si  specjali ci balneologii, rehabilitacji i fizjoterapii. Wiele 
sanatoriów i hoteli w Ko obrzegu rozszerzy o swoje oferty o t  dzia alno ,
przekszta caj c si  w centra spa & wellness. 

2. Istota wizerunku w turystyce 

Wizerunek obszaru turystycznego jest bardzo istotny w procesie budowa-
nia przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony zapewnia to samo  dla miejsc 
docelowych i ich produktów, mieszka ców, podmiotów turystycznych funkcjo-
nuj cych na danym terenie, samorz dów lokalnych, a z drugiej – opiera si  na 
to samo ci. Wizerunek (image) jest kategori  marketingu terytorialnego. We-
d ug H. Habera wizerunek jest tworem wielowarstwowym, stanowi cym sum
wszystkich obserwacji i spostrze e  na temat obiektu9. J. Altkorn nazywa wize-
runkiem ogó  skojarze , które pozwalaj  odró ni  obiekt od analogicznych10.
Bogaty przegl d definicji terminu „image” w literaturze zagranicznej i polskiej 

                                                          
7  Z. Czerwi ski, E. D ubakowska-Puzio, K. Puzio, Perspektywy rozwoju ko obrzeskiego 

rynku us ug hotelarsko-sanatoryjnych, w: W trosce o przysz o  ko obrzeskiego uzdrowiska,
Wydawnictwo RSTU, INTRO-DRUK, Koszalin, Ko obrzeg 2009, s. 109. 

8  R. Wo niak, Troska o przysz o  uzdrowiska w dzia alno ci RSTU w Ko obrzegu,
w: Wp yw zmian klimatu i narastaj cej antropopresji na rozwój uzdrowiska Ko obrzeg, Wydaw-
nictwo RSTU, Ko obrzeg 2011, s. 180–181. 

9  K. Haber, Image, czyli jak by  gwiazd  na rynku, Business Press, Warszawa 1994, 
s. 11. 

10  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 38–51. 
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zaprezentowa  J. Rosi ski11. Uogólniaj c przytoczone okre lenia definiuj ce,
mo na stwierdzi , e wizerunek okre lonego obiektu jest uto samiany z: 

a) wyobra eniem ukszta towanym w umys ach ludzkich, 
b) obrazem poj ciowym realnego zjawiska, produktu, osoby, miejscu, 

procesu,
c) mentalnym odbiciem rzeczywisto ci w wiadomo ci otoczenia, 
d) skojarzeniem, jakie nasuwa si  na my l o osobie, obiekcie, instytucji, 

miejscu, 
e) subiektywnym odwzorowaniem rzeczywisto ci w wiadomo ci adresa-

tów12.
Na bazie powy szego mo na podj  prób  okre lenia poj cia „wizerunek tury-
styczny”. 

Ph. Kotler i jego wspó pracownicy uwa aj , e wizerunek jednostki prze-
strzenno-administracyjnej jest sum  wierze , idei i wra e , które ludzie odno-
sz  do danego miejsca13, czyli obraz wytwarzany na podstawie du ej liczby 
skojarze  i informacji zwi zanych z danym miejscem. M. Lalli i W. Plöger 
przyjmuj , e wizerunek miejsca jest zewn trzn  form  jego wyobra enia jako 
ca o ci, jest obrazem, który zosta  ukszta towany przez bezpo rednie i po rednie
kontakty z danym miejscem w umys ach jego mieszka ców i innych grup 
„klientów zewn trznych”14. Wizerunek miejscowo ci turystycznej ma okre lone
charakterystyki, a w szczególno ci jest kategori  zindywidualizowan , nie jest 
sta y, kszta towany jest w d u szym interwale czasowym, mo e zwi ksza  lub 
zmniejsza  konkurencyjno  miejscowo ci.

W kszta towaniu wizerunku istotna jest rola to samo ci jednostki osadni-
czej. To samo  jest zespo em cech odró niaj cych dane miejsce od innych; 
jest to obraz ukszta towany w wyniku d ugotrwa ego, planowego i racjonalnego 
dzia ania polegaj cego na przekazywaniu i upowszechnianiu w otoczeniu cha-
rakterystycznych cech, w asno ci i funkcji. Jest to celowo zestawiony zbiór 

                                                          
11  J. Rosi ski, Zgodno  obrazu siebie z wizerunkiem marki handlowej produktu, Uniwer-

sytet Jagiello ski w Krakowie, Kraków 2002 (maszynopis, rozprawa doktorska). 
12  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Klu-

wer business, Kraków 2007, s. 133. 
13  Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracing Investment, Industry and 

Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 42–47. 
14  M. Lalii, W. Plöger, Corporate Identity für Städte : Ergebnisse einer bundesweiten Ge-

samterhebung, „Marketing ZFP” 1991, H.4, s. 25–26. 
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informacji o miejscu, wysy any do wszystkich grup odbiorców wewn trznych 
i zewn trznych w celu uzyskania po danego efektu: zbudowania w a ciwego,
zgodnego z za o eniami wizerunku. Przy formu owaniu wyró ników miejsco-
wo ci nale y bra  pod uwag , e cz  atrybutów to samo ci kszta tuje natura, 
a cz  ma charakter antropopresyjny. Walory turystyczne najcz ciej decyduj
o tym, jaki rodzaj turystyki mo na rozwija  w danej miejscowo ci. J. Karwow-
ski okre la nast puj co zasady wyboru wyró ników:

a) cechy to samo ci powinny by  jednoznaczne i czytelne dla adresata, 
b) nale y wybiera  wyró niki trudne do na ladowania przez konkurentów, 
c) powinny by  nastawione na oczekiwane zmiany w przysz o ci,
d) wyró niki powinny by  wiarygodne, potwierdzone faktami15.
Wizerunek obszaru recepcji turystycznej tworzy si  w wyniku oddzia y-

wania elementów maj cych wp yw na jego kreowanie w wiadomo ci turystów. 
Elementy te mo na podzieli  na dwa rodzaje, co ukazano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Elementy wp ywaj ce na kreowanie turystycznego wizerunku miejscowo ci

Elementy wewn trzne Elementy zewn trzne
– to samo  turystyczna i wiadomo

spo eczna mieszka ców
– walory turystyczne 
– zagospodarowanie turystyczne 
– stan rodowiska
– infrastruktura techniczna 
– system identyfikacji wizualnej 

– dzia ania marketingowe obszarów konku-
rencyjnych 

– elementy percepcji odbiorców 
– powszechne opinie i pogl dy 
– oddzia ywanie rodków masowego przekazu 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: E. Nawrocka, Kreowanie wizerunku obszaru 
recepcji turystycznej – wybrane problemy, w: Kreowanie wizerunku turystyczne-
go regionów, gmin, miast, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane Po-
litechniki Koszali skiej, Zeszyty Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 54–56. 

Problematyka wizerunku zosta a opisana w Strategii rozwoju turystyki 
w Ko obrzegu16. Priorytet III brzmi: „Kszta towanie w a ciwego wizerunku 

                                                          
15  J. Karwowski, To samo  a wizerunek miejscowo ci turystycznej, w: Kreowanie wize-

runku turystycznego regionów, gmin, miast, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane 
Politechniki Koszali skiej, Zeszyty Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 24. 

16 Strategia rozwoju turystyki w mie cie Ko obrzeg, Publikacja Urz du Miasta Ko obrzeg,
Ko obrzeg 2007, s. 57–71, Uchwa a nr XV/166/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007. 
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miasta”. Przyj to w nim, e nadrz dnym celem realizacji w ramach tego priory-
tetu jest wykreowanie i utrzymanie w a ciwego wizerunku miasta przez stwo-
rzenie silnej marki produktu turystycznego oraz wykorzystanie szerokiego 
spektrum narz dzi marketingowych i rozwój infrastruktury turystycznej. Cel 
nadrz dny osi gany ma by  przez trzy cele po rednie: udoskonalenie marki, 
efektywne wykorzystanie dzia a  marketingowych oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej (bazy danych, oznakowanie, punkty „it”)17.

3. Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Ko obrzegu 
 (RSTU) 

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe zosta o zareje-
strowane 26 lutego 1999 roku. Siedzib  Stowarzyszenia jest miasto Ko obrzeg,
a obszarem dzia ania teren ca ego kraju, aczkolwiek swoje cele realizuje te  za 
granic . Podstawowym przedmiotem zainteresowania RSTU jest rozwój tury-
styki na terenie Ko obrzegu i w okolicy, ze szczególnym uwzgl dnieniem funk-
cji uzdrowiskowej miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kurortu 
w kraju i za granic .

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe skupia przedsta-
wicieli ró nych bran  dzia alno ci gospodarczej, lecz dominuj  firmy sektora 
turystycznego: hotele i restauracje (44,7%), agencje turystyczne (11,7%). 
Cz onkami s  równie  osoby prywatne, ze wzgl du na swoje zainteresowania 
turystyk  uzdrowiskow  (8,5%). Obecnie RSTU liczy 88 cz onków. W struktu-
rze organizacyjnej Stowarzyszenia wyst puj : Walne Zgromadzenie, Zarz d
oraz Komisja Rewizyjna.  

RSTU wywiera istotny wp yw na kszta towanie wizerunku miasta i wp y-
wa na pobudzanie rozwoju turystyki w regionie. W audycie turystycznym mia-
sta Ko obrzeg wykazano, e ponad 60% badanych przedsi biorstw turystycz-
nych wskaza o, e RSTU jest podmiotem odgrywaj cym wiod c  rol  w rozwo-
ju funkcji uzdrowiskowej miasta18.

                                                          
17  E. Wi niewski, Uwarunkowania regionalne i lokalne w strategii rozwoju turystyki mia-

sta Ko obrzeg, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, red. Z. M ynarczyk, Tom VIII, 
Turystyka i rekreacja – Studia i Prace, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Pozna  2011, s. 83–92. 

18  A. Szwichtenberg, J. Borzyszkowski, Audyt turystyczny miasta Ko obrzeg, Opracowa-
nie wykonane na zlecenie Urz du Miasta Ko obrzeg, Politechnika Koszali ska, Ko obrzeg 2006, 
s. 33. 
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Celami RSTU s :
– reprezentowanie cz onków Stowarzyszenia w kontaktach z innymi pod-

miotami w kraju i za granic ,
– inicjowanie, popieranie i propagowanie dzia a  na rzecz: rozwoju tury-

styki, w a ciwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju tury-
stycznych mo liwo ci rejonu ko obrzeskiego, wypracowania kierun-
ków i programu rozwoju turystyki w Ko obrzegu i okolicy, czysto ci
rodowiska ze szczególnym uwzgl dnieniem wód Morza Ba tyckiego, 

popularyzowania walorów uzdrowiskowych i klimatycznych miasta, 
– integracja rodowiska zwi zanego z turystyk  i lecznictwem uzdrowi-

skowym, 
– prowadzenie dzia alno ci kulturalnej (Orkiestra Zdrojowa), sportowo- 

-rekreacyjnej (m.in. dzia alno  Klubu Morsów) i innych, s u cych in-
tegracji lokalnej, w my l zasady: „Razem mo na wi cej”,

– prowadzenie i wspieranie dzia alno ci konferencyjnej i szkoleniowej19.
Jest to struktura o bardzo szerokim spektrum dzia ania. Nale y do czo o-

wych organizacji turystycznych na Pomorzu Zachodnim i najliczniejszej grupy 
lobbystycznej dla uzdrowiskowej funkcji Ko obrzegu.

4. Dzia alno  Stowarzyszenia na rzecz kreowania wizerunku turystyki 
 uzdrowiskowej 

W swojej dzia alno ci Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowis-
kowe propaguje zasady zrównowa onego rozwoju. Powodzenie dzia a  promo-
cyjnych i kreowanie jednolitego wizerunku wynika ze wspólnego dzia ania
bran y turystycznej, lokalnych w adz samorz dowych, Centrum Promocji i In-
formacji Turystycznej (CPiT) oraz wielu przedsi biorstw, szczególnie Polskiej 

eglugi Ba tyckiej SA. Wieloletnia wspó praca polega na: 
a) tworzeniu wizerunku marki Ko obrzeg przez zintegrowany system 

promocji lokalnego produktu, jakim jest turystyka uzdrowiskowa, pod 
has em „Klimatyczny Ko obrzeg”,

                                                          
19 Statut Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Ko obrzegu, Ko-

obrzeg 1999, s. 4–5. 
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b) tworzeniu spójnych mechanizmów kreowania turystyki uzdrowiskowej 
przez okre lenie zada  i kompetencji partnerów w zakresie promocji 
i róde  jej finansowania, 

c) wspó prac  mi dzynarodow  na rzecz kurortu i pozyskiwanie partne-
rów finansowych na jej realizacj ,

d) obs ug  punktów informacji turystycznej w centrum miasta przez 
CPiT,

e) podró ach studyjnych dla biur podró y i dziennikarzy w celu promo-
wania turystyki uzdrowiskowej, 

f) pobyty osobisto ci ze wiata polityki, kultury, sportu i mediów w celu 
kreowania pozytywnego wizerunku miasta-kurortu. 

Cz onkowie RSTU inicjowali, organizowali i uczestniczyli w wa nych 
wydarzeniach lokalnych, maj cych na celu utrzymanie statusu uzdrowiska 
przez Ko obrzeg, m.in.: 

– domaganie si  planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” 
uzdrowiska w celu zatrzymania negatywnego zjawiska przeurbanizo-
wania i przekroczenia wska nika pojemno ci turystycznej, 

– odbudowa i poszerzenie trzykilometrowego odcinka pla y wschodniej, 
– dzia ania i konsultacje w kierunku zmiany przepisów dotycz cych 

funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, 
– rewitalizacja parku nadmorskiego oraz zachowanie terenów zielonych 

w obszarze uzdrowiska,
– przeniesienie siedziby Miejskiej Energetyki Cieplnej poza granic  stre-

fy uzdrowiskowej oraz budowa nowej ekologicznej ciep owni,
– poprawa dost pno ci komunikacyjnej i infrastruktury logistycznej  

w Ko obrzegu,
– zagospodarowanie terenów powojskowych w Podczelu na lotnisko dla 

ma ych samolotów oraz budowa centrum kongresowo-wystawiennicze-
go z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, 

– likwidacja „dzikiego” handlu w strefie „A” uzdrowiska, 
– przystosowanie infrastruktury nadmorskiej dla osób niepe nospraw-

nych20.
Najwa niejsze problemy, b d ce przedmiotem zainteresowania i dzia a  RSTU 
przedstawiono w tabeli 2. 

                                                          
20  R. Wo niak, Troska…, s. 182. 
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Tabela 2 

Dzia alno  RSTU na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku

turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu

Lp. Problem Opis Dzia ania RSTU 
1 2 3 4 

1. Poprawa dost pno ci
komunikacyjnej do 
dzielnicy uzdrowi-
skowej

– Problem uci liwych 
korków i przepustowo-
ci transportowej w cza-

sie sezonu letniego 
– Znaczy przyrost miejsc 

noclegowych w strefie 
uzdrowiskowej to kolej-
ne obci enie dla ruchu
i miejsc parkingowych 

– Badania zadowolenia tury-
stów z pobytu w uzdrowisku 

– Przedstawienie problemu 
w adzom samorz dowym  
i lobbowanie dzia a  na 
rzecz jego rozwi zania,

– Postulaty o uj cie w WPI 
obwodnicy wschodniej, któ-
ra u atwi dotarcie do dziel-
nicy uzdrowiskowej 

2. Organizacja nowych 
po cze  w Porcie 
Lotniczym Szczecin 
Goleniów

– Ko obrzeg odwiedza 
ka dego roku ponad
90 tys. Niemców 

– W pobli u brak ma ego
lotniska, a na lotnisku 
Szczecin Goleniów brak 
po cze  z Niemcami. 

– Obok Ko obrzegu wiele 
okolicznych miejscowo-
ci przyjmuje go ci

z Niemiec 

– Inicjatywa RSTU urucho-
mienia po czenia lotnicze-
go Dortmund–Goleniów– 
Dortmund oraz uruchomie-
nia po cze  z Frankfurtem 
Hahn lub Monachium 

3. Promocja kurortu, po-
zyskiwanie nowych 
rynków 

– Promocja jako podsta-
wowe narz dzie kreo-
wania wizerunku tury-
styki uzdrowiskowej 

– Wspó praca z Urz dem
Miasta, Centrum Pro-
mocji i Informacji Tury-
stycznej, Miejskim 
O rodkiem Sportu i Re-
kreacji, Polsk eglug
Ba tyck  SA w zakresie 
promocji miasta i bu-
dowania pozytywnego 
wizerunku

– Uczestnictwo w krajowych 
 i zagranicznych imprezach 
targowych oraz organizacja 
prezentacji w polskich pla-
cówkach handlowych i dy-
plomatycznych w Sztok-
holmie, Malmö, Oslo i Ko-
penhadze

– Liczne wydawnictwa  
o mie cie w j zykach ob-
cych 

– Badania marketingowe 
dotycz ce preferencji wy-
jazdowych 

– Logistyczne wspieranie 
imprez miejskich, m.in. 
1000-lecie Biskupstwa, Dni 
Ko obrzegu, 750-lecie Ko-
obrzegu
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1 2 3 4 

   – Kongres Uzdrowisk Pol-
skich, Otwarcie Lata, Radio 
z Latem, EURO-UEFA 
2012

– Aktywny lobbing w NBP 
na rzecz emisji ko obrze-
skiej monety 2 z

– Kontakty z Landskron
i Follonic  w budowaniu 
wizerunku za granic

– Dzia ania w kierunku pozy-
skania rynku rosyjskiego 
(targi Jantar w Kaliningra-
dzie,

– Inturmarket i MITT 
w Moskwie) 

– Wspó praca z Polsk  Orga-
nizacj  Turystyczn  oraz jej 
regionalnymi oddzia ami 

– Uczestnictwo w imprezach 
promocyjnych na Bornhol-
mie 

4. Inicjatywa utworzenia 
domu zdrojowego 

– Dom Zdrojowy jako 
centrum turystów  
i atrakcja poprawiaj ca
wizerunek kurortu 

– Lobbowanie inicjatywy 
we w adzach samorz do-
wych 

5. Fundusze unijne – rodki finansowe z do-
tacji Unii Europejskiej 
(programy Leonardo Da 
Vinci) jako element 
kszta cenia kadr, inte-
gracja z Europ  i kszta -
towanie pozytywnego 
wizerunku w Europie 

– Pozyskanie przez RSTU 
rodków unijnych na specja-

listyczne programy oraz sta-
e zagraniczne dla kadr za-

rz dzaj cych i pracowni-
czych w krajach Unii Euro-
pejskiej

– Realizacja 10 programów 
szkoleniowych w krajach 
unijnych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: R. Wo niak, Kreowanie wizerunku kurortu 
Ko obrzeg w dzia alno ci Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdro-
wiskowego, w: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin, miast, red. 
A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszali skiej, Zeszyty 
Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 297; H. Bie kowski, Ko obrzeg per  uzdro-
wisk polskich, w: Turystyka a uzdrowiska, Wydawnictwo Polskiego Stowarzy-
szenia Turystyki, Warszawa 2005, s. 13. 
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RSTU nie pozostaje bierne w innych sprawach istotnych dla miasta 
i kszta towania wizerunku turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu w kraju za 
granic , a w szczególno ci w kwestiach: 

– zagro enie utraty przez Ko obrzeg statusu uzdrowiska, 
– zagospodarowanie portu jachtowego – mariny w Ko obrzegu,
– zagospodarowanie terenu by ego lotniska w Podczelu, 
– utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) jako struktury 

komplementarnej, 
– powo anie naczelnego lekarza uzdrowisk. 
RSTU ka dego roku dokonuje analizy i oceny sezonu letniego w Ko o-

brzegu. Prowadzi te  permanentnie badania marketingowe dotycz ce preferen-
cji, oczekiwa  i stopnia zadowolenia go ci-turystów i pacjentów sanatoriów 
oraz o rodków spa & wellness. Pozwala to na realny wp yw na pozytywne 
kszta towanie wizerunku uzdrowiska. 

Podsumowanie

Dla Ko obrzegu strategicznym problemem jest utrzymanie i umacnianie 
funkcji uzdrowiskowej, co wymaga konsekwentnego i rygorystycznego prze-
strzegania przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych21. Naj-
wi kszy wp yw na kreowanie wizerunku turystyki uzdrowiskowej w mie cie
ma Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, o czym decyduj
nast puj ce czynniki: 

a) liczba i zró nicowanie podmiotów reprezentowanych przez cz onków
RSTU ( 17 bran ),

b) wyznaczone cele statutowe oraz bardzo szeroki zakres zada  na rzecz 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej, 

c) ponad 12-letnia efektywna dzia alno  na rynkach: lokalnym, regio-
nalnym, krajowym i zagranicznym, 

d) postrzeganie RSTU jako silnego lobby dzia aj cego na ró nych obsza-
rach ycia gospodarczo-spo ecznego,

                                                          
21 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-

wej oraz gminach uzdrowiskowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
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e) aktywna wspó praca z w adzami samorz dowymi w ró nych dziedzi-
nach, a w szczególnie w zakresie turystyki uzdrowiskowej. 

W trosce o przysz o  i rozwój turystyki uzdrowiskowej w Ko obrzegu
RSTU b dzie nadal lobbowa a dzia ania na rzecz poprawy wizerunku miasta 
i jego uzdrowiskowego charakteru. Istotnym elementem aktualnej dzia alno ci
b dzie racjonalna kooperacja z Lokaln  Organizacj  Turystyczn  w kierunku 
osi gania efektów synergii dla Ko obrzegu.

CREATING THE IMAGE OF HEALTH AND SPA TOURISM

IN KO OBRZEG IN THE ACTIVITIES RSTU 

Summary

Among the various of tourism, in recent years a significant development noted 

down health and spa tourism. Ko obrzeg as the biggest spa town in Poland, in the trend 

plays a significant role. The city is visited by domestic and foreign patients throughout 

the year, and that this is the best example of „extending the season”. In the sanatoriums 

and centers Spa & Wellness are fulfilled all their medical needs, physiotherapy, cosme-

tological and In the process of improving the positive image of health tourism in Ko-

obrzeg actively involved Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe  

(Regional Association for Tourism and Wellness Ko obrzeg). This organization brigs 

together and integrates a number of the tourist sector. RSTU the first organization in the 

industry has implemented the idea of cooperation in various fields, logging relevant for 

local development project. In connection with the creation in 2013 of Ko obrzeg Local 

Tourist Organization (LOT), RSTU intends to cooperate with it, for the benefit of im-

proving the image of health tourism. 

The aim of this paper is to present activities for RSTU the image Ko obrzeg health 

resort and demonstrate the role of the Association in the integration of environmental 

tourism, according to the „total can be more”. The work consist of a theoretical part: on 

health tourism and essence of the image in territorial marketing and application of the 

presenting role and RSTU importance. 

Keywords: health tourism, image, identity, local cooperation
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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano analiz  porównawcz  transportu indywidualnego 

i zbiorowego wed ug parametrów – ceny, czasu, wygody podró owania, niezawodno ci

i cz stotliwo ci. Celem artyku u jest przedstawienie problemów zwi zanych z logistyk

w wybranych miejscowo ciach nadmorskich Pomorza rodkowego przy okre lonych 

zachowaniach komunikacyjnych. Zwrócono uwag  na kongestie transportowe wyst pu-

j ce w miejscowo ciach nadmorskich w sezonie letnim oraz podj to tematyk  proble-

mów zwi zanych z logistyk  miejsk .

S owa kluczowe: logistyka miejska, kongestia transportowa, transport indywidualny, 
transport zbiorowy 

Wprowadzenie

Miejscowo ci nadmorskie coraz cz ciej si gaj  do rozwi za  z zakresu 
logistyki, z uwzgl dnieniem logistyki miejskiej, w celu zanalizowania i zmo-
dernizowania istniej cej infrastruktury. Intencj  takich dzia a  jest lepsze wyko-
rzystanie infrastruktury punktowej, jak stacje PKP i dworce autobusowe oraz 
istniej ce drogi dojazdowe. Nie zawsze jest bowiem mo liwe scentralizowane 
kierowanie ruchem w miejscowo ciach nadmorskich i przeciwdzia anie nad-
miernej kongestii transportowej w okresie letnim. W adze samorz dowe powin-
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ny jednak wp ywa  na wizerunek miejsca wypoczynku w percepcji turystów 
i satysfakcj  z odwiedzin oraz realizowa  strategie rozwoju, k ad cych nacisk 
na zmiany zwi zane z infrastruktur  logistyczn . Zadaniem artyku u jest przed-
stawienie problemów zwi zanych z logistyk  w wybranych miejscowo ciach
Pomorza rodkowego. Zastosowane metody badawcze to analiza porównawcza 
i metoda po rednich pomiarów sonda owych z wykorzystaniem techniki kwe-
stionariusza ankiety. W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej 
transportu indywidualnego i zbiorowego, uwzgl dniaj cej determinant  logistyki. 

1. Logistyka miejska 

Transport stanowi jeden z podstawowych czynników determinuj cych po-
ziom rozwoju gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w teorii rozwoju 
regionalnego1. Za podstawowe dzia anie polityki transportowej uznaje si  do-
stosowanie sieci dróg do wymogów transportu drogowego – wyj tkiem s  ob-
szary intensywnej zabudowy, gdzie stworzenie sieci nowych dróg i parkingów 
nie jest mo liwe. W tym obszarze logistyka powinna wspó decydowa , jako 
instrument planowania i sterowania, o organizacji transportu pasa erskiego oraz 
towarowego na obszarach miejskich. Transport zapewnia przecie  bezpo redni
kontakt ludzi oraz przesy anie towarów na odleg o . Ekonomiczno-techniczne 
w a ciwo ci transportu znacz co wp yn y na rozwój urbanistyki miast i logi-
styki, spe niaj c wa n  rol  w yciu gospodarczym i spo ecznym kraju. Kszta t
przestrzenny miast i osiedli, poziom i styl ycia ludno ci oraz rozwój wspó -
czesnej cywilizacji (transport osób) wspieraj  rozwój handlu i produkcji, po-
zwalaj c na krystalizacj  ich funkcji2. System transportowy miasta potrzebuje 
miejsc pod budow  infrastruktury, a wi c torowisk, ulic i miejsc parkingowych. 
Ten typ infrastruktury technicznej obejmuje elementy materialne – jak rodki
i urz dzenia transportowe, oraz niematerialne – zasady organizacji ruchu dro-
gowego, przepisy finansowe i inne. Miasta powstawa y na przeci ciach szlaków 
handlowych i komunikacyjnych, które do tej pory wykorzystuje si  na co dzie
– tak e w sezonie turystycznym. Funkcje komunikacyjne odegra y ogromn

                                                          
1  A. Doma ska, Wp yw infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 21. 
2  S. Dziadek, Systemy transportowe o rodków zurbanizowanych, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 1991, s. 53. 
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rol  w portach morskich, b d c jednocze nie miejscem wymiany handlowej. 
Miasta s  terenami przep ywu strumieni logistycznych, kapita ów, ludzi, towa-
rów i informacji. Podczas organizacji w z ów transportowych i koordynacji 
poszczególnych przep ywów, nale y bra  pod uwag  zasady logistyki. Przy 
rozwoju ka dej jednostki osadniczej zwi ksza si  liczba pojazdów w transpor-
cie pasa erskim i towarowym. Zapewnienie sprawnego transportu osób i towa-
rów wewn trz jednostki osadniczej, surowców do zak adów produkcyjnych, 
mi dzy zak adami, od producentów do klientów – prowadzi do realizacji tej 
funkcji w sposób zadawalaj cy. 

W logistyce miejskiej mamy do czynienia z podstawowymi procesami lo-
gistycznymi, a wi c z transportem, magazynowaniem oraz problemami konfigu-
racji sieci logistycznej. Punktem wyj cia dla scharakteryzowania koncepcji 
logistyki jest my lenie kategoriami warto ci i korzy ci, a orientacja na klienta, 
czyli segmentu wewn trznego, ma istotne znaczenie dla systemów logistycz-
nych miast. Wytworem dzia alno ci zarz dczej miasta s  przede wszystkim 
us ugi wiadczone na rzecz jego mieszka ców, w tym us ugi komunikacyjno- 
-transportowe3. atwy dost p do tych us ug i jako  dzia ania systemu transpor-
tu warunkuje rozwój turystyki w regionie nadmorskim. Kszta towanie si  prze-
p ywów w miastach ma bezpo redni wp yw na stopie  uci liwo ci, jakie stwa-
rza transport dla u ytkowników, oraz na odczuwanie satysfakcji z ycia w nim. 
Wszelkie przep ywy w obr bie danego miasta – zarówno adunków, jak i osób – 
odbywaj  si  niezale nie od siebie i prowadz  do zb dnego obci enia infra-
struktury liniowej transportu, zwi kszaj c intensywno  konkurowania u yt-
kowników o jej zdolno  przepustow , gdy  w znacznej cz ci te przemiesz-
czenia nie s  poddawane procesom koordynacji4. Logistyka miasta mo e efek-
tywnie wp yn  na jego rozwój. 

J. Szo tysek definiuje logistyk  miasta jako ogó  procesów zarz dzania
przep ywem osób, adunków i informacji wewn trz systemu logistycznego mia-
sta, zgodnie z potrzebami i celami rozwojowymi miasta, z poszanowaniem 
ochrony rodowiska, uwzgl dniaj c, e miasto to organizacja spo eczna, której 
nadrz dnym celem jest zaspokajanie potrzeb swoich u ytkowników5. Celem 

                                                          
3  K. Chwesiuk, Logistyka miejska –pot ny sojusznik nie tylko samorz dów, „Logistyka” 

6/2006, s. 10–11. 
4  J. Szo tysek, Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy, „Logistyka” 5/2010, s. 8. 
5  Idem, Logistyczne aspekty zarz dzania przep ywami osób i adunków w miastach, Aka-

demia Ekonomiczna, Katowice 2005, s. 105. 
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logistyki miejscowo ci nadmorskich jest efektywne sterowanie przep ywami 
wszelkich zasobów w obr bie miasta pomi dzy jego subsystemami – np. auto-
bus miejski doje d aj cy do przystani w Jamnie i dalszy przejazd do Mielna 
przez jezioro Jamno tramwajem wodnym „Kosza kiem” – realizowane zgodnie 
z zasadami zrównowa onego rozwoju oraz spe nienie oczekiwa  u ytkowni-
ków miasta na ustalonym poziomie. 

2. Kongestia transportowa 

Ró norodno  przemieszcze  realizowanych w obszarach miejskich nie-
zb dnych do prawid owego funkcjonowania miast powoduje, e przemieszcze-
nia s  niezale ne od stopnia ich intensywno ci i wywo uj  niepo dane skutki, 
w ród których najcz ciej wymieniane s :

– kongestia transportowa, 
– niekorzystny wp yw na rodowisko miasta, 
– obni anie poziomu obs ugi klientów podró uj cych w obr bie miasta, 
– zwi kszenie kosztów przemieszcze .
Z kongesti  mamy do czynienia w momencie, gdy wielko  popytu na 

elementy infrastruktury lub us ugi transportowe przekracza mo liwo ci jego 
sprawnego obs u enia. Z ekonomicznego punktu widzenia kongestia pojawia 
si  wtedy, gdy zjawisko to zaczyna z kolei oddzia ywa  na poziom kosztów 
transportu – a dok adniej, kiedy liczba u ytkowników infrastruktury przekroczy 
optimum techniczno-ekonomiczne i jednostkowe koszty kra cowe zaczynaj
przewy sza  przeci tne koszty kra cowe. Kongestia transportowa to stan wza-
jemnego oddzia ywania na siebie u ytkowników infrastruktury i pojazdów, 
w którym rosn  jednostkowe koszty transportu6.

Wzrost nat enia ruchu samochodów w miastach – zarówno indywidual-
nych, jak i dostawczych – skutkuje zak óceniami w jego sprawno ci i p ynno ci,
wywo uj c kongestie, które doprowadzaj  do zmniejszenia si  pr dko ci pojaz-
dów, a tak e negatywnie oddzia ywaj  na rodowisko naturalne. Kongestia 
przyczynia si  do opó nie  komunikacji zbiorowej, indywidualnej, dostaw re-
alizowanych na potrzeby centrum miasta; w wyniku tego nast puj  straty czasu, 

                                                          
6  M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach, Akademia Ekonomiczna, Po-

zna  1986, s. 14–15. 
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maj ce prze o enie finansowe. Tworz  si  koszty odczuwalne bezpo rednio
w procesie produkcji transportowej (koszty eksploatacji pojazdów, utrzymania 
infrastruktury, strat zwi zanych z czasem trwania przewozów i warunkami wy-
konywania tych przewozów, strat czasu u ytkowników transportu oraz strat 
zwi zanych z uci liwo ci  jazdy)7. Ruch uliczny powoduje ha as na poziomie 
powy ej 65 dB, co wp ywa negatywnie na zdrowie, prowadz c do nieodwracal-
nych uszkodze  s uchu8.

Rola dost pno ci komunikacyjnej w rozwoju turystyki nabiera szczegól-
nego znaczenia w przypadku regionów turystycznych. Utrudnienia w dostaniu 
si  do danego regionu s  czynnikami wp ywaj cymi na niekorzystny wizeru-
nek, wyra nie zniech caj cymi do powtórnego odwiedzenia miejsca pobytu 
turystycznego. Rozwijaj  si  te miasta turystyczne, do których atwo si  dosta ,
popadaj  w stagnacj , gdy dotarcie jest zbyt uci liwe. Rozwój infrastruktury 
turystycznej musi przebiega  jednocze nie z dba o ci  o rozwój dróg, po cze
i rodków transportu9. Poprawa infrastruktury logistycznej Polski (punktowej 
i liniowej) przyczyni si  do podniesienia konkurencyjno ci regionów na euro-
pejskim rynku turystycznym. Zapewnienie w a ciwej komunikacji w regionie 
turystycznym wymaga uwzgl dnienia, e ka da podró  sk ada si  z a cucha
elementarnych przemieszcze  wykonywanych z u yciem rodków transporto-
wych, tworz c a cuch przemieszcze . Gminy w danym regionie odpowiadaj
jedynie za transport publiczny i na tym odcinku skupiaj  wszelkie dzia ania.
Proponowanie w tym przypadku podró y multimodalnej, z wykorzystaniem 
ró nych rodków transportu przy u yciu jednego biletu w regionie turystycz-
nym – np. na wybrze u Morza Ba tyckiego, by oby modelowym rozwi zaniem, 
funkcjonuj cym w wielu krajach europejskich. Integrowanie procesów logi-
stycznych przez koordynacj  obs ugi transportowej jest mo liwe w wyniku 
obs ugi ruchu turystycznego, co mog oby by  realizowane w najsprawniejszy 
sposób. Docelowy kszta t podró y turystycznej to podró  organizowana z wy-
korzystaniem co najmniej dwóch rodków transportu, koordynowane i integro-
wane przez jednego koordynatora logistycznego, na podstawie jednolitej ceny 
i jednego dokumentu – biletu, z jedn  zunifikowan  odpowiedzialno ci . Re-

                                                          
7  M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Akademia Ekonomiczna, Pozna

2000, s. 51. 
8  I. Dembi ska-Cyran, Sposoby rozwi zywania problemów transportu w zgodzie z zasa-

dami zrównowa onego rozwoju miast, „Logistyka” 6/2006, s. 17. 
9  E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wy sza Szko a Logistyki, Pozna  2009, s. 22. 
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gion w celu zwi kszenia konkurencyjno ci powinien rozszerzy  swoje spektrum 
postrzegania obowi zku zapewnienia sprawnej komunikacji do ca ego a cucha
przemieszcze , podejmuj c rol  koordynatora logistycznego10. W systemach 
logistycznych w turystyce bardzo wyra na jest tendencja do wyrównywania 
przep ywów – lepsze wykorzystanie rodków przewozów do przemieszczania 
pasa erów. Nie zawsze jest mo liwe scentralizowane kierowanie ruchem tury-
stycznym w ca ym systemie logistycznym, st d mo liwa likwidacja nierentow-
nych przewozów i powodowanie przestojów – kongestii transportowej w turys-
tyce. Analiza kosztów kongestii w turystyce wskazuje, e w systemach zdecen-
tralizowanych optimum nie mo e by  osi gni te, poniewa  tury ci bior  pod 
uwag  tylko w asne koszty. 

3. Zachowania komunikacyjne – analiza 

Analiza sposobu przemieszczania si  pasa erów jest podstaw  do procesu 
kszta towania zachowa  komunikacyjnych, co stanowi nie lada wyzwanie dla 
w adz jednostek terytorialnych. Wa nym aspektem jest wzrost wiadomo ci
u ytkowników odno nie zagro e  zwi zanych ze wzrostem udzia u przemiesz-
cze  klientów indywidualnych w trakcie realizowanych podró y do miejscowo-
ci nadmorskich. Zachowania mo na kszta towa  za pomoc  pewnego zestawu 

postaw i warto ci, a oznacza to wzmacnianie wszelkich reakcji, które stopniowo 
zbli aj  si , a  w ko cu ca kowicie upodabniaj  si  do reakcji po danej11. Za-
chowania komunikacyjne u ytkowników (turystów i mieszka ców) miejscowo-
ci nadmorskich uwarunkowane s  wieloma czynnikami. Mo emy do nich zali-

czy  mi dzy innymi zagospodarowanie przestrzenne. 
Przestrzenne rozmieszczenie i zró nicowanie funkcji oraz form dzia alno-

ci dla ka dej przestrzeni miejskiej jest inne. Zagospodarowanie przestrzenne 
jest sum  indywidualnych i samodzielnych decyzji wielu niezale nych od siebie 
podmiotów, d cych do maksymalizacji korzy ci ekonomicznych. Suma tych 
decyzji nie tworzy przypadkowego kszta tu na powierzchni, ale prowadzi do 

                                                          
10  J. Dyczkowska, Klient indywidualny na rynku turystycznym – czynnik logistyki, w: Po-

pyt turystyczny. Konsumpcja – Segmentacja – Rynki, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 699, 
„Ekonomiczne Problemy Us ug” 84, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2012, s. 205. 

11  R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i ycie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2006, s. 190. 
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pewnych prawid owo ci przestrzennego uk adu zagospodarowania12. Indywidu-
alne decyzje inwestorów prowadz  do koncentracji ludno ci i wytwórczo ci,
która tworzy mniej lub bardziej regularne kszta ty. Wynikaj  one z d enia do 
zapewnienia efektywno ci i dzia alno ci. Ci g e zmiany rodków technicznych, 
jakimi dysponuje jednostka terytorialna, innowacje w komunikacji i technolo-
giach produkcji, a tak e przeobra enia w sferze spo ecznej oraz trudno ci prze-
widywania skutków podejmowanych decyzji rodowiskowych, powoduj , e
rozmieszczenie elementów zagospodarowania w mikro- i makroskali mo e sta-
wa  si  nieracjonalne spo ecznie i nieefektywne ekonomicznie, co mo e by
przyczyn  chaosu przestrzennego13. Wprowadzaj c zadania obowi zkowe, za-
pewnia si  konkretny poziom zaspokojenia potrzeb lokalno-publicznych miesz-
ka com gminy nadmorskiej. Do zada  w asnych miejscowo ci nadmorskich 
nale :

– dbanie o infrastruktur  techniczn  (nadzorowanie i tworzenie dróg, 
ulic, mostów, wysypisk oraz utrzymywanie czysto ci, utylizacja odpa-
dów komunalnych, oczyszczanie i usuwanie cieków komunalnych, za-
opatrzenie w energi  elektryczn  i ciepln , komunalne budownictwo 
mieszkaniowe, hale targowe, lokalny transport zbiorowy, dbanie  
o obiekty i urz dzenia u yteczno ci publicznej, a tak e obiekty admini-
stracyjne), 

– dbanie o infrastruktur  spo eczn  (dotyczy kultury, o wiaty, ochrony 
zdrowia, kultury fizycznej oraz pomocy spo ecznej),

– bezpiecze stwo i porz dek publiczny (dbanie o ochron  przeciwpo a-
row , bezpiecze stwo sanitarne, bezpiecze stwo ruchu drogowego 
i porz dku publicznego), 

– organizowanie adu przestrzennego i ekologicznego (dotyczy planowa-
nia przestrzennego, ochrony rodowiska oraz gospodarki terenami). 

Czynniki zachowa  komunikacyjnych stanowi ród o potrzeb przewozo-
wych i s  przes ank  do ich zaspokajania. U ytkownicy miejscowo ci nadmor-
skich mog  zaspokaja  potrzeby przemieszczania pieszo, za pomoc  indywidu-
alnych rodków transportu lub transportu zbiorowego. Poszczególne rodzaje 
przemieszczania si  w ramach podró y s  uzale nione od wielu czynników: 

                                                          
12  W. Gorzym-Witkowski, A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. uk, Zarys ekonomiki gminy,

PWE, Warszawa 1999, s. 219–247. 
13  A. Sobczak, Prace z gospodarki przestrzennej, PWE, Warszawa 2001, s. 25. 
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demograficznych, infrastruktury logistycznej i mobilno ci turystów. Zachowa-
nia komunikacyjne mog  by  kszta towane za pomoc  ró norodnych instrumen-
tów. Do najbardziej powszechnych mo na zaliczy  instrumenty: ekonomiczne, 
administracyjne, prawne, informacyjne i moralne14. W celu zmiany preferencji 
sposobu podró owania nale y przede wszystkim pozna  zmiany zachowa
i w odpowiedni sposób wykorzystywa  pozyskan  wiedz . Przemieszczanie si
osób do miejscowo ci nadmorskich i poruszanie w nich realizowane s  zarówno 
w sposób obligatoryjny, jak i fakultatywny – wybór pomi dzy sposobami 
przemieszcze  dokonywany jest mi dzy innymi wed ug takich parametrów, jak: 
punktualno , cena, wygoda podró owania, niezawodno  i cz stotliwo .

Przeanalizowane zosta y dwa miasta nadmorskie Pomorza rodkowego – 
Ko obrzeg i Dar owo. Kryterium wyboru stanowi a mo liwo  dojazdu trans-
portem indywidualnym (samochodem) i transportem zbiorowym (autokar i ko-
lej), a zw aszcza funkcjonowanie stacji PKP. Ze wzgl du na brak portów lotni-
czych nie brano pod uwag  transportu lotniczego. Obie miejscowo ci ciesz  si
du  popularno ci  w ród polskich turystów. Ze wzgl du na wybór turystów 
miejsca odpoczynku zdywersyfikowano, nie pokrywaj  si  tak e miejsca wy-
jazdu z miejscami przyjazdu, a ka da trasa pod wzgl dem punktów odleg o-
ciowych jest zró nicowana. Do analizy porównawczej (ze wzgl du na istniej -

ce stacje PKP i dworce PKS) brane s  pod uwag  miasta wyjazdu i przyjazdu. 
W tabeli 1 przedstawiono transport indywidualny, a do analizy wzi to pod 
uwag  najkrótsz  tras  g ówn  drog  sugerowan  przez serwis „Google”, dwa 
rodzaje paliwa – benzyn  i gaz LPG, ceny natomiast przyj to z serwisu 
www.cenypaliw.pl dla kraju ( rednia cena na stacjach). 

Cen  za benzyn  przyj to na poziomie 5,69 z  przy spalaniu 6,5 l na 100 km 
oraz 2,49 z  za litr LPG przy za o eniu 8,0 l na 100 km. Ró nica mi dzy kosz-
tem przejazdu na LPG a benzyn  wynosi oko o 50% (46,14%). W tabeli 2 
przedstawiono czas i koszty przewozu transportem zbiorowym. Do analizy 
przejazdów kolejowych przyj to nast puj ce za o enia: najkrótszy czas z naj-
mniejsz  ilo ci  przesiadek (jedna na trasie Wroc aw–Ko obrzeg, Pozna –
Ustka, Bydgoszcz–Ustka), najta sze linie (TLK z ewentualnie przesiadk  na 
Regio), przejazd II klas  bez zni ek. W przypadku przejazdu autobusem kiero-
wano si  tymi samymi zasadami – najta szy przejazd w najkrótszym czasie. 

                                                          
14  W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Uniwer-

sytet Gda ski, Gda sk 2003, s. 41–42. 
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Tabela 1 

Analiza czasu i kosztów przejazdu transportem indywidualnym  

z wybranych miejscowo ci do Ko obrzegu i Dar owa

Miejsce  
wyjazdu 

Miejsce 
przyjazdu 

Odleg o
w km 

Czas  
przejazdu

Koszt
przejazdu
(benzyna) 

Koszt
przejazdu

(LPG)
Wroc aw Ko obrzeg 417 6h 29 154,33 83,07 
Warszawa Ko obrzeg 497 6h 36 183,79 99,00 

ód  Ko obrzeg 453 6h 03 167,54 90,23 
Pozna  Ustka 294 4h 25 108,74 58,57 
Katowice Ustka 628 7h 58 232,26 125,09 
Bydgoszcz Ustka 222 3h 22 82,11 44,22 

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 2 

Analiza czasu i cen za przejazd transportem zbiorowym z wybranych miejscowo ci

do Ko obrzegu i Dar owa

Miejsce 
wyjazdu 

Miejsce 
przyjazdu 

Czas  
przejazdu

kolej

Cena
za bilet

kolejowy 

Czas  
przejazdu
autobusem

Cena
za bilet

autobusowy 
Wroc aw Ko obrzeg 9 h 02 min 88,60 9 h 18 min 90,00 
Warszawa Ko obrzeg 10 h 15 min 78,00 9 h 27 min 102,40 

ód  Ko obrzeg 10 h 44 min 73,00 9 h 25 min 95,00 
Pozna  Ustka 6 h 25 min 68,50 5 h 30 min 72,50 
Katowice Ustka 11h 39 min 73,00 10 h 35 min 132,00 
Bydgoszcz Ustka 5 h 29 min 66,50 3 h 45 min 56,50 

ród o: opracowanie w asne.

Wszystkie przejazdy brane pod uwag  to kursy pospieszne, realizowane 
w okresie letnim, ró nymi przewo nikami. Na czas przejazdu autobusem wp y-
wa ilo  przystanków po drodze przejazdu. Trasa jazdy autobusem dostosowana 
jest do ilo ci ch tnych na danych kierunkach, st d s  ró nice w odleg o ci, np. 
Warszawa–Ko obrzeg 631 km z 13 przystankami. 

Najkrótsze czasy przejazdu oferuje transport indywidualny, który równie
jest najwygodniejszy, o wysokiej cz stotliwo ci (mo na jecha  bez okre lenia
dok adnego czasu wyjazdu) i du ej niezawodno ci. Je eli przyjmiemy, e wy-
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jazd odbywa si  samochodem na paliwo typu LPG – koszty b d  ni sze ni
w przypadku transportu zbiorowego lub koszt przewozu przy wi cej ni  jednej 
osobie b dzie równie  ni szy na osobokilometr. Najdro szym rodkiem trans-
portu jest autokar, za wyj tkiem trasy Bydgoszcz–Ustka, ale czynnik czasu 
i punktualno  jest wy szy ni  przejazd kolej . Nale y wspomnie , i  czas prze-
jazdu transportem indywidualnym w okresie letnim (lipiec–sierpie ) mo e
znacznie si  wyd u y  ze wzgl du na zwi kszone nat enie ruchu drogowego 
i nisk  przepustowo  dróg krajowych, st d w sezonie wypoczynkowym prze-
jazd na trasie Wroc aw–Ko obrzeg polecany jest d u sz  drog  szybkiego ruchu 
S3 lub autostradami niemieckimi. Problemem nie tylko dla turystów, ale 
i mieszka ców jest brak miejsc postojowych, o czym wiadczy najni sza ocena 
infrastruktury parkingowej w badaniach przeprowadzonych w zesz ym roku 
w ród mieszka ców Ko obrzegu i turystów15. rednia ocena wystawiona przez 
mieszka ców to 1,75, a przez turystów – 1,81 przy skali od 1 do 5 (1 – bardzo 
nisko, 2 – nisko, 3 – rednio, 4 – dobrze, 5 – bardzo wysoko). Rozk ad ocen 
pokazano w tabeli 3. 

Tabela 3 

Ocena dost pno ci miejsc postojowych w okresie lipiec–sierpie  2012 r.

przez mieszka ców i turystów gminy Ko obrzeg

Segment badany Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 

Mieszka cy 40 25 10 5 0 
Tury ci 51 34 19 6 0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada .

Kongestia transportowa przez turystów bardzo negatywnie jest oceniana 
w okresie letnim – wyst puj ce korki nie tylko w okresie zmian turnusów 
(weekendy), ale tak e w pozosta e dni, du e zanieczyszczenie z powodu du ej
liczby samochodów (zwi kszone czasami pi ciokrotnie nat enie ruchu) i z a
infrastruktura drogowa (z a jako  nawierzchni, brak tras alternatywnych). 

                                                          
15  Badania przeprowadzono na temat „Oceny elementów megaproduktów na terenie gmi-

ny Ko obrzeg” w okresie lipiec–sierpie  2012 r. w ród mieszka ców (80 osób) oraz turystów 
(110 osób). 
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Podsumowanie

Rozwój spo eczno-gospodarczy kraju, wzrost poziomu i jako ci ycia 
sprawi y, e w adze samorz dowe w celu poprawy wizerunku jednostki teryto-
rialnej musz  podj  decyzje dotycz ce zmian w funkcjonowaniu logistyki 
miejskiej i przeciwdzia aniu nadmiernej kongestii transportowej w zarz dza-
nych gminach. Coraz cz ciej przy podejmowaniu decyzji o miejscu wypo-
czynku tury ci bior  pod uwag , jak i czym dojecha , w jakim czasie i jakiej 
cenie. Zmiana zachowa  komunikacyjnych polega na zmianie podej cia do 
sposobów podró owania, ma na celu przede wszystkim uzyskanie racjonalnego 
i zrównowa onego przemieszczania si  – przej cie z przewozów rodkami in-
dywidualnymi na transport publiczny, ale ze wzgl du na parametry czasu i ceny 
tury ci nadal nie ograniczaj  negatywnego wp ywu transportu w miejscowo-
ciach nadmorskich, gdy  przyje d aj  samochodem. W wyniku analizy po-

równawczej najkrótszy czas przejazdu realizowany jest indywidualnymi rod-
kami transportu (samochodem), który równie  jest najbardziej wygodny i nie-
zawodny. Je eli zostanie przyj te, i  samochód b dzie na paliwo LPG, to uzy-
skamy te  najni szy koszt przejazdu, który osi gniemy tak e, je eli koszty 
przejazdu roz o ymy na wiele osób podró uj cych np. samochodem. Najdro -
szym rodkiem transportu jest przejazd autokarem, ale czynnik czasu 
i punktualno  jest wy szy ni  przejazd kolej . Nale y wspomnie , i  czas prze-
jazdu transportem indywidualnym w okresie letnim (lipiec–sierpie ) mo e
znacznie si  wyd u y  ze wzgl du na zwi kszone nat enie ruchu drogowego 
i nisk  przepustowo  dróg krajowych. Problemami nie tylko dla turystów, ale 
i mieszka ców miejscowo ci nadmorskich Pomorza rodkowego s : brak 
miejsc postojowych, z a infrastruktura dojazdowa do miejscowo ci nad Morzem 
Ba tyckim i nadmierna kongestia transportowa w okresie letnim, niedostosowa-
na do nat enia ruchu drogowego. Zmiany zwi zane z budow  dróg nast puj ,
ale s  rozci gni te w czasie i niewystarczaj ce pod wzgl du oczekiwanych po-
trzeb mieszka ców oraz turystów. Budowa dróg dojazdowych i obwodnic 
uwzgl dniana jest w planach zagospodarowania przestrzennych miejscowo ci
nadmorskich w celu poprawienia infrastruktury logistycznej, co mo e przyczy-
ni  si  do poprawy wizerunku i przewagi konkurencyjnej miejscowo ci nad-
morskich. 
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THE LOGISTICS OF SELECTED SEASIDE TOWNS

IN THE MIDDLE POMERANIA – TRANSPORT ACCESSIBILITY 

Summary

The paper presents the comparative analysis of individual and public transport by 

parameters – price, time, travel comfort, reliability and frequency. The aim of the article 

presents the problem of logistics in selected seaside towns in the Middle Pomerania  

at the specific communication behavior. The author draws attention to the congestion of 

transport occurring in the seaside towns in the summer and discusses problems with the 

theme of the city logistics. 

Keywords: city logistics, congestion of transport, individual transport, public transport
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STRUKTURA PRZYCHODÓW A KONKURENCYJNO
KLASYCZNYCH PRZEDSI BIORSTW UZDROWISKOWYCH  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

W sytuacji powszechnej zgody, i  miar  konkurencyjno ci przedsi biorstwa jest 

jego pozycja rynkowa, istotnym dla badacza i dla przedsi biorstwa staje si  zagadnienie 

ustalenia, jakie elementy zasobów wewn trznych przedsi biorstwa (firmy) i jakie czyn-

niki usytuowane poza firm  s  determinantami lub hamulcami w osi ganiu po danej

pozycji konkurencyjnej. W artykule skoncentrowano si  na próbie poszukiwania rela-

cji, w ramach wycinka sektora turystyki uzdrowiskowej (wybrane tradycyjne przedsi -

biorstwa uzdrowiskowe Pomorza Zachodniego), mi dzy realizatorem polityki zdrowot-

nej kraju (NFZ) a osi gan  pozycj  konkurencyjn  przedsi biorstw, dla których przy-

chody z NFZ stanowi  znacz c  cz  przychodów z dzia alno ci podstawowej. Po-

rednio na przyj t  koncepcj  wp yn y pogl dy uczonych z innych pa stw postuluj ce

badania nad pozycjonowaniem rozwoju turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej  

z uwzgl dnieniem presji kosztów opieki zdrowotnej. 

Zasadnicza cz  pracy koncentruje si  na konfrontacji pozycji konkurencyjnej 

zajmowanej przez wybrane kurorty Pomorza Zachodniego ustalonej empirycznie w in-

nych badaniach nad konkurencyjno ci  sektora turystyki uzdrowiskowej regionu, 

a polityk  cenow  NFZ stosowan  w kontraktach z tradycyjnymi (klasycznymi) przed-

si biorstwami uzdrowiskowymi. Pos uguj c si  danymi o cenach przyj tych w kontrak-

tach na poszczególne segmenty lecznictwa uzdrowiskowego zawarte z konkretnymi 

kontrahentami, wykazano, e ich zró nicowanie po rednio przyczyni o si  do relatyw-
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nego obni enia potencjalnych przychodów badanych firm, co mog o prze o y  si  na 

uzyskanie ni szej pozycji konkurencyjnej w regionalnym wycinku sektora. 

S owa kluczowe: przedsi biorstwo uzdrowiskowe, przychody, pozycja konkurencyjna, 
województwo zachodniopomorskie, Narodowy Fundusz Zdrowia 

Wprowadzenie

Obserwator stanowisk w pogl dach badaczy sektora turystyki uzdrowi-
skowej, a patrz c szerzej – turystyki zdrowotnej, napotyka na trzy orientacje 
ogniskuj ce wokó  perspektywicznej kondycji oraz szans rozwojowych kla-
sycznych (tradycyjnych) przedsi biorstw uzdrowiskowych w Polsce w drugiej 
dekadzie XXI wieku, a wi c:
1. Utrzymuj cego si  w ród polskich uczonych pogl du o szczególnym (uni-

kalnym) charakterze krajowych kurortów, co podbudowane wieloletnimi 
do wiadczeniami, znakomit  kadr  oraz walorami przyrodniczo-leczni-
czymi, stanowi  ma r kojmi  ich skutecznego funkcjonowania na otwartym 
rynku konkurencyjnym. Jednak ostatnio pogl d ten zosta  przez polityków 
zakwestionowany, czego wyrazem jest rezygnacja ministra skarbu pa stwa
z utrzymania w adztwa nad o mioma najlepszymi uzdrowiskami i ich ewen-
tualnej sprzeda y inwestorom zagranicznym lub przekazania w r ce samo-
rz dów wojewódzkich. 

2. Podnoszonego przez M. Smith i C. Kelly oraz M. Smith i L. Puczko stano-
wiska, g osz cego dla tradycyjnej turystyki uzdrowiskowej w Europie 
(Francja, Niemcy, Czechy, S owacja, W gry i Polska) dwie drogi wyboru: 
– pozostawania w dotychczasowych formach (produktach), co oznacza 

utrat  kontaktu z dynamicznie rozwijaj cym si wiatowym sektorem 
turystyki zdrowotnej, lub 

– dokonania g bokiej restrukturyzacji produktowej i pój cia drog  wy-
znaczon  przez uzdrowiska ameryka skie (np. Saratoga Springs) – 
ewolucja w kierunku spa1.

                                                          
1  Vide: M. Smith, C. Kelly, Wellness tourism, „Tourism Recreation Research” 2006,  

t. 13 (1), s. 1–4, M. Smith, L. Puczko, Health and Wellness Tourism, Butterworth-Heinemann, 
London 2009. 
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3. Generalnej „rewitalizacji” samej koncepcji „turystyki zdrowotnej”, której 
wyrazicielk  jest szwajcarska uczona Susanne Hofer i jej zespó . Wielo-
letnie studia nad kondycj  swego sektora (oraz innych pa stw) zaowocowa-
y nast puj cymi, najwa niejszymi, wnioskami: 
a) merytorycznie turystyka zdrowotna zwi zana jest z rynkiem osób cho-

rych, a nie – jak to uznaje wielu badaczy – z rynkiem osób zdrowych, 
st d ponownego jednoznacznego zdefiniowania wymagaj  poj cia:
„rynek osób zdrowych” i „rynek osób chorych”, 

b) sam termin „health{i}ness” (zdrowotno ) to „stra nik zdrowia” i jed-
nocze nie kulturowa zmiana paradygmatu z leczenia na zapobieganie, 

c) dla badacza najwa niejszym staje si  uchwycenie momentu synergii 
wyp ywaj cej z rozwoju turystyki zdrowotnej oraz presji kosztów 
opieki zdrowotnej i ich podnoszenia si 2.

Ta ostatnia koncepcja, nawi zuj ca po rednio do relacji pomi dzy kre-
atorami polityki zdrowotnej (makrootoczenie zewn trzne) a jej realizatorami 
(m.in. przedsi biorstwa uzdrowiskowe), jest zasadniczym stymulantem celu 
niniejszego artyku u. Polskie przedsi biorstwa uzdrowiskowe s  obiektywnie 
uczestnikami gry na konkurencyjnym rynku (krajowym i europejskim), co zmu-
sza ich – w my l koncepcji szko y zasobowej RBV – do efektywnej kombinacji 
w asnymi czynnikami wytwórczymi (zasobami); z drugiej strony – s  kompo-
nentem krajowego systemu ochrony zdrowia z jego presj  kosztów. Powstaje 
zatem pytanie, na ile polityka, stosowana przez NFZ przy wycenie kontraktów 
zdrowotnych, sprzyja lub dzia a negatywnie na osi ganie przez kurorty dobrej 
pozycji konkurencyjnej. Lub inaczej – co te  jest celem – ustalenie za J.B. Bar-
neyem, na ile system finansowania przez NFZ podstawowego komponentu 
przychodów przedsi biorstw uzdrowiskowych skutkowa  normalnymi, poni ej-
normalnymi lub powy ejnormalnymi rezultatami ekonomicznymi3.

                                                          
2  Za: S. Hofer, E. Honneger, J. Hubeli, Health tourism: definition focused on the Swiss 

market and conceptualization of health(i)ness, „Journal of Health Organization Management” 
2012, 1 (26), s. 60–80. 

3  Koncepcja J.B. Barneya w: J.B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advan-
tage, Addison Wesley Publishing Company, Inc., New York 1992, s. 31–33. 
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1. Konkurencyjno  przedsi biorstwa uzdrowiskowego i jej czynniki – 
 zdefiniowanie problemu 

Problematyka „konkurencyjno  przedsi biorstwa” w uk adzie: istota 
i ród a konkurencyjno ci, definicje, struktura i model(e) konkurencyjno ci oraz 
opis cech i desygnatów konkurencyjno ci ma tak ogromne krajowe i zagranicz-
ne pi miennictwo, i  kieruj c si  ramami i celem artyku u, z konieczno ci, po-
czynimy nast puj ce za o enia:
1. Przyjmuj c, i  ostatecznym celem procesu konkurowania przedsi biorstwa

jest osi gni cie dobrej pozycji konkurencyjnej, rozumianej przez pryzmat 
udzia u w rynku (sektorze), nie uniknie si  odpowiedzi na dwa pytania: Jak 
dokona  zwymiarowania pozycji konkurencyjnej i jak ustali , które (i w ja-
kim stopniu) czynniki wp yn y na ostateczny kszta t pozycji konkurencyj-
nej. Jest to istotne, jako i  porterowska koncepcja przewag konkurencyj-
nych bazowa a na homogeniczno ci wn trza (zasobów) przedsi biorstwa,
upatruj c w otoczeniu zewn trznym czynników wp ywu. Odwrotne za o e-
nia poczynili twórcy i teoretycy szko y zasobowej – przyj cie izolacji 
wp ywu otoczenia zewn trznego i po o enie nacisku na kombinacj  zaso-
bów wewn trznych przedsi biorstwa z budow  systemu desygnatów  
(np. „kompetencje” E.T. Penrose’a, „kluczowe kompetencje” C.K. Prahada-
la i G. Hamela, „przewaga czasowa” G. Stalka itd.). 

2. Logika powstawania koncepcji dla potrzeb konkurencyjno ci przedsi bior-
stwa wskazuje na fakt, i  wi kszo  teoretycznych dokona  odnosi a si  do 
przemys u, a dopiero wtórnie idee i koncepcje przenoszone by y na obszary 
innych sektorów. St d refleksja, na ile bardziej lub mniej uniwersalne kon-
cepcje konkurencyjno ci w przemy le s  przydatne dla sfery turystyki sensu
largo oraz turystyk szczegó owych. I tu napotykamy na dwa stanowiska: 
pierwsze – nazwijmy je: „partykularnym” – przejawia si  w postaci „konku-
rencyjno ci destynacji turystycznej”. W ramach autonomicznych studiów 
i przemy le  powsta y dwa modele konkurencyjno ci destynacji turystycz-
nej – tzw. Model Calgary autorstwa Geoffreya I. Croucha i Brenta J.R. Rit-
chiego oraz zintegrowany model destynacji turystycznej Chulwona W. Ki-
ma i Larry’ego Dwyera4. Analiza struktury modeli, proponowanych czyn-

                                                          
4  Modele obros y obfit  literatur , ograniczymy si  wi c do przywo ania najaktualnie-

jszych pozycji: G.I. Crouch, J.R.B. Ritchie, Destination Competitiveness, w: International Hand-
book on the Economics of Tourism, red. Larry Dwyer and Peter Forsyth, Edward Elgar Publishing 
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ników wp ywu oraz miar wynikowych prowadzi do wywodu, i  stanowi
one dobry punkt odniesienia do analiz konkurencyjno ci gospodarek lub re-
gionów, natomiast nie maj  zastosowania do analiz na poziomie mikro. 

3. Drugie stanowisko, którego wyrazicielem jest C.M. Reed, i które odnosi si
do turystyki medycznej, g osi, i  w uj ciu makro turystyka zdrowotna (me-
dyczna) stanowi now  form  jednostki handlowej lub warto ci dodanej pro-
duktu turystycznego. W skali globalnej turystyka medyczna (zdrowotna) 
podobna jest do wielu sektorów przemys owych, sprowadzanych do wza-
jemnie powi zanego wzrostu ponadnarodowych gospodarek5, co wiadczy 
o uniwersalizacji sektora, i ta konstatacja jest przydatna. 

4. Kolejnym problem stoj cym przed badaczem jest opowiedzenie si  odno-
nie zakresu badawczego: Czy przyjmujemy wieloczynnikowe oddzia ywa-

nie elementów zasobów, czy, stosuj c metod  izolacji, koncentrujemy si
na pomiarze oddzia ywania jednego wybranego czynnika (determinanty) na 
konkurencyjno  przedsi biorstwa oraz jego pozycj  konkurencyjn . Zaso-
by wiedzy w przedmiocie zainteresowania wskazuj  na przydatno  obu 
dróg post powania. Analiza wieloczynnikowego wp ywu na pozycj  kon-
kurencyjn  przejawia si  w postaci modeli konkurencyjno ci przedsi bior-
stwa, którego polskim przyk adem jest uniwersalny model zespo u toru -
skiego pod kierownictwem M.J. Stankiewicza. Koncepcyjnie model inte-
gruje 4 podsystemy konkurencyjno ci (potencja  konkurencyjny, przewaga 
konkurencyjna, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna) i jed-
nocze nie umo liwia dezagregacj  systemu zasobów firmy na cz stki ele-
mentarne w postaci sfer zasobowo-funkcjonalnych oraz sk adników poten-
cja u konkurencyjno ci (spk)6. Ze wzgl du na przyj cie oddzia ywania wie-
lu czynników (w drugiej wersji model rozbito na 122 spk) i wiadomo ci
istnienia ró nej si y oddzia ywania nieodzownym staje si  postulat empi-

                                                          
Inc., Northampton, MA., 2006; J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch, The Competitive Destination:  
A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003; L. Dwyer, C. Kim, 
Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, „Current Issues in Tourism” 2003,  
6 (5), s. 369–414. 

5  Por. C.M. Reed, Medical tourism, „The Medical Clinics of North America” 2008,  
92 (6), s. 1433–1446. 

6  Szczegó owe omówienie metodyki budowy modelu oraz jego dezagragacji w: Budowa-
nie potencja u konkurencyjno ci przedsi biorstw w warunkach globalizacji, red. M.J. Stankie-
wicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru  1999, eadem, Konkurencyjno  przedsi biorstwa.
Budowanie konkurencyjno ci przedsi biorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom 
Organizatora, Toru  2005. 
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rycznego wyodr bnienia kluczowych sk adników potencja u konkurencyj-
no ci. Summa summarum model toru ski mo e by  zastosowany w innych 
ni  przemys  sektorach, tak e w turystyce (turystyce uzdrowiskowej). 

5. Badania jako ciowe nad turystyk  umo liwiaj  dokonanie analizy wp ywu 
jednego wybranego czynnika (parametru, elementu zasobów, elementu oto-
czenia zewn trznego) na konkurencyjno  przedsi biorstwa turystycznego 
(konkurencyjno  destynacji). W literaturze angloj zycznej znajduje si
wiele prac po wi conych wybranym czynnikom wp ywu, mi dzy innymi: 
– badania A. Milmana i A. Pizama nad wp ywem opinii i referencji rodzi-

ny i znajomych odno nie destynacji7,
– wiek turystów – badanie C. Ryana8,
– odleg o , a dost p do rynków turystycznych – praca zespo u B. Courta9,
– jako  infrastruktury i us ug turystycznych – badania E. Kellera i E. Sme-

rala10 lub 
– stan rodowiska i zasobów naturalnych – prace H. Ayali oraz S.A. Zahry11.
Przytoczone powy ej przyk ady oraz inne badania szczegó owe mog  by

przydatne zarówno dla obszarów destynacji (gminy uzdrowiskowe), jak i kon-
kretnych przedsi biorstw uzdrowiskowych na ich drodze do umacniania swojej 
konkurencyjno ci. Jest to zarazem potwierdzenie s uszno ci przyj tej koncepcji 
poszukiwania skutków wp ywu jednego wybranego czynnika na konkurencyj-
no  przedsi biorstwa uzdrowiskowego. 

                                                          
7  A. Milman, A. Pizam, The Role of Awareness and Familiarity with a  Destination: The 

Central Florida Case, „Journal of Travel Research” 1995, Winter, s. 21–27. 
8 C. Ryan, Researching Tourist Satisfaction, Routledge, London 1995. 
9  B. Court, R.A. Lupton, Customer Portfolio Development: Modeling  Destination Adop-

ters, Inactives and Rejecters, „Journal of Travel Research” 1997, Summer, s. 35–43. 
10  P. Keller, E. Smeral, Increased International Competition: New Challenges  for To-

urism Policies in European Countries. WTO/CEU-ETC Joint Seminar: Faced with Worldwide
Competition and Structural Changes, What are the Tourism Responsibilities of European Go-
vernments, Salzburg, Austria (9–10 April) 1997, s. 1–24. 

11 Por. H. Ayala, Resort Ecotourism: A Paradigm for the 21st Century, Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, October, 1996, s. 46–53, S.A. Zahra, The Changing Rules 
of Global Competitiveness in the 21st Century, „Academy of Management Executive” 1999,  
13 (1), s. 36–42. 
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2.  Narodowy Fundusz Zdrowia a konkurencyjno  klasycznych  
 (tradycyjnych) przedsi biorstw uzdrowiskowych  
 województwa zachodniopomorskiego 

2.1. NFZ a struktura przychodów przedsi biorstw uzdrowiskowych 

Ocena wp ywu elementów otoczenia zewn trznego i zasobów w asnych 
ka dego przedsi biorstwa (tak e turystyki uzdrowiskowej) na jego potencja
i pozycj  konkurencyjn  jest problemem skomplikowanym, a rezultaty bada
mog  dostarcza  zaskakuj cych wyników. Za potwierdzenie tej uwagi mog
pos u y  ustalenia J.J Sienkiewicz, zawarte w niepublikowanej dysertacji dok-
torskiej po wi conej pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw uzdrowiskowych 
województwa zachodniopomorskiego12. Autorka w badaniu obejmuj cym lata 
2003–2010 pos u y a si  prób  33 przedsi biorstw regionu nale cych do sek-
tora spa, w ród których wyodr bni a podgrup  9 firm z przewag  tradycyj-
nych form lecznictwa uzdrowiskowego. W tej e podgrupie znalaz y si
4 przedsi biorstwa b d ce do niedawna w gestii ministra skarbu pa stwa
(„Uzdrowisko Ko obrzeg” SA, „Uzdrowisko winouj cie” SA, „Uzdrowisko 
Po czyn” SA, „Uzdrowisko Kamie  Pomorski” Sp. z o.o.) oraz 5 innych przed-
si biorstw, które wyrazi y wol  uczestnictwa w badaniu (np. Centrum Zdrowia 
i Relaksu „Verano” Sp. z o.o. w Ko obrzegu).

Reasumpcja bada  jest nast puj ca:
1. Na podstawie danych ilo ciowych wykazano, i tradycyjne przedsi bior-

stwa pozostawa y w du ej zale no ci od kontraktów z NFZ – rednio
w okresie badanym kontrakty z NFZ stanowi y 54% przychodów firm 
omawianej podgrupy (mediana – 58,3, maksimum – 96,1, odchylenie stan-
dardowe – 37,9). Odpowiednio klienci komercyjni byli w 22,8% ród em 
przychodów badanych uzdrowisk (mediana – 18,7, maksimum – 59,0, od-
chylenie standardowe – 18,7)13.

2. W pytaniu wyskalowanym od 0 do 4 odno nie wp ywu zaproponowanych 
czynników na pozycj  konkurencyjn  kadra kierownicza dobrowolnie oce-

                                                          
12  Vide: J.J. Sienkiewicz, Pozycja konkurencyjna przedsi biorstw sektora turystyki uzdro-

wiskowej na przyk adzie województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Wydzia  Ekonomiczny, Szczecin 2012. 

13  Vide: ibidem, tabela 4.2, s. 121. 
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ni a wp yw NFZ na poziomie przeci tnym ( rednia ocena wp ywu – 2,4,
najwy ej oceniono zasoby w asne – rednia ocen 3,6)14.

3. W ramach oceny wp ywu sk adników potencja u konkurencyjno ci na po-
zycj  konkurencyjn  spk „Powi zania z NFZ” w rankingu czynników zaj
w badanej podgrupie 22 miejsce (na ogó em 56 spk), co uwzgl dniaj c ca
populacj  badawcz , da o omawianemu spk 38 miejsce w rankingu czynni-
ków wp ywu15.

4. W otwartym pytaniu o bariery rozwoju przedsi biorstw turystyki uzdrowi-
skowej w najbli szym dziesi cioleciu respondenci dali wnioskowi „Nie-
pewno  kontraktowania us ug z NFZ” 4,1% wskaza  – 8 miejsce na 18 za-
proponowanych barier (najwi ksz  barier  w opinii kadry kierowniczej tra-
dycyjnych przedsi biorstw uzdrowiskowych s  „Relatywnie niskie dochody 
klientów” – 19,7% wskaza )16.

5. Zasadnicz  cz  badania stanowi ustalenie pozycji konkurencyjnej (ran-
kingu) przedsi biorstw uzdrowiskowych – ranking przeprowadzono dla lat 
2004 i 2010 (wykorzystanie metod ilo ciowych). W podgrupie firm z prze-
wag  tradycyjnych form lecznictwa uzdrowiskowego cztery firmy MSP za-
j y 4 ostatnie miejsca w swojej podgrupie, ust puj c „Verano” (5 miej-
sce). Na miejscu 6 nast pi a zamiana firm – za „Uzdrowisko winouj cie” – 
„Uzdrowisko Ko obrzeg”. Ostatnie miejsce w obu rankingach zaj o
„Uzdrowisko Kamie  Pomorski”. W rankingu ca ej populacji (ogó em  
33 firmy) w 2010 „Verano” zaj o 16 miejsce (w 2004 roku – 10 miejsce), 
„Uzdrowisko Ko obrzeg” – 19 miejsce (bez zmian), „Uzdrowisko winouj-
cie” – 21 miejsce (poprzednio 18), „Po czyn-Zdrój” – 26 miejsce (po-

przednio 23 miejsce)17.
Ustalenia empiryczne Autorki mo na sprowadzi  do dwóch wniosków ge-

neralnych: 
a) badania ukaza y istnienie rozziewu pomi dzy opiniami kadry mene-

d erskiej na temat uwarunkowa  konkurencyjno ci swoich przedsi -
biorstw (badania jako ciowe) a ustaleniami empirycznymi (badania 

                                                          
14 Ibidem, tabela 4.33, s. 163. 
15  Ibidem, tabela 4.28, s. 153–156. 
16  Ibidem, tabela 4.36, s. 162. 
17  Ibidem, tabele 3.17 i 3.18, s. 104–105. 
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ilo ciowe), pokazuj cymi zobiektywizowane skutki procesu konkuro-
wania18,

b) obliczenia z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki potwierdzi y
tzw. „prawd  obiegow ” – im wi ksze uzale nienie przedsi biorstwa
uzdrowiskowego od NFZ, tym gorsza konkurencyjno  i pozycja 
konkurencyjna przedsi biorstwa uzdrowiskowego.

2.2. Polityka cenowa NFZ a konkurencyjno  i pozycja konkurencyjna  

 przedsi biorstw uzdrowiskowych regionu Pomorza Zachodniego 

Narodowy Fundusz Zdrowia przez swoje oddzia y wojewódzkie finansuje 
pobyty lecznicze kierowanych kuracjuszy wed ug nast puj cych produktów 
leczniczych (w nawiasie kod produktu kontraktowanego)19:

1. Leczenie ambulatoryjne doros ych i dzieci (08.1330.019.04). 
2. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne doros ych (08.6100.021.05). 
3. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne doros ych (08.6500.028.05). 
4. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla doros ych w szpitalu uzdrowiskowym 

(08.6100.022.05).
5. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla doros ych w sanatorium uzdrowisko-

wym (08.6100.029.05).  
Ponadto NFZ stosuje system dop at do osobodnia zakwaterowania i wy-

ywienia (2 poziomy dofinansowana zale ne od sezonu) oraz dop aty do oso-
bodnia zakwaterowania i wy ywienia osoby pracuj cej przy azbe cie (stawki 
odpowiednio 7,33 z  i 7,50 z ).

Dysponuj c okre lonym bud etem, NFZ wycenia procedury lecznicze dla 
ka dego kontrahenta indywidualnie, co nie daje jednoznacznej odpowiedzi, na 
ile ustalone stawki odp atno ci s  adekwatne do oceny bazy materialnej i kadry 
medycznej w danym uzdrowisku, a na ile s  wypadkow  umiej tno ci negocja-
cyjnych obu stron kontraktu. Niezale nie od obj tych tajemnic  handlow

                                                          
18  Wskazana dychotomia mie ci si  w nurcie w tpliwo ci podnoszonych przez metodolo-

gów turystyki, czy metody jako ciowe s  adekwatne do skutecznego uporania si  z dynamik
turystyki, vide: T. Jamal, K. Hollinshead, Tourism and the forbilden zone: the underserved power 
of qualitative inquiry, „Tourism Management” 2001, 22 (1), s. 63–82. 

19  Materia y wewn trzne Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddzia  Zachodniopomorski, 
Szczecin. 
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szczegó ów na etapie negocjacji, znaczne zró nicowanie zakontraktowanych 
stawek uwidacznia si  na etapie realizacji umowy. Analiza zrealizowanych 
w województwie zachodniopomorskim kontraktów (przyj li my za punkt od-
niesienia rok 2010 jako koresponduj cy z ostatnim momentem badania konku-
rencyjno ci przedsi biorstw uzdrowiskowych) wskazuje na znaczne zró nico-
wanie stawek zarówno mi dzy przyj tymi produktami leczniczymi, jak i w ob-
r bie produktów. I tak zdecydowanie najni ej wycenia NFZ procedury zwi -
zane z leczeniem ambulatoryjnym doros ych i dzieci. W 2010 roku kontrakty 
na t  procedur  otrzyma y 2 uzdrowiska: Po czyn-Zdrój i winouj cie, przy 
czym rednie stawki za procedur  wynosi y: 

– dla Po czyna-Zdroju: 22,0 z ,
– dla winouj cia: 25,0 z  (stawka wy sza o 13,6 %). 
Uwarunkowania zasobowe uzdrowisk zachodniopomorskich powoduj , i

najcz ciej kontraktowane s  produkty leczenia uzdrowiskowego szpitalnego 
lub sanatoryjnego osób doros ych, st d kwoty finansowe pozyskiwane z proce-
dur dotycz ce wymienionych procedur stanowi  gros przychodów firm uzdro-
wiskowych. Zestawienia wybranych kontraktów z NFZ na leczenie osób doro-
s ych prezentuj  tabele 1 i 2. 

Tabela 1 

Kontrakty NFZ i rednie stawki w uzdrowiskowym leczeniu szpitalnym doros ych  

w 2010 roku 

Lp. Przedsi biorstwo uzdrowiskowe rednia stawka (z )

1. „Uzdrowisko Po czyn” SA 84,0
2. Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk”  

– winouj cie
71,0

3. „Uzdrowisko Kamie  Pomorski” Sp. z o.o. 62,0: 63,0; 78,0 
4. „Uzdrowisko winouj cie” SA 88,0
5. „Uzdrowisko Ko obrzeg” SA 80,0; 87,0 

ród o: zestawienie w asne na podstawie materia ów NFZ Oddzia  Zachodniopomorski 
w Szczecinie. 
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Tabela 2 

Kontrakty NFZ i rednie stawki w uzdrowiskowym leczeniu sanatoryjnym doros ych  

w 2010 roku 

Lp. Przedsi biorstwo uzdrowiskowe rednia stawka (z )

1. „Uzdrowisko Po czyn” SA 65,0; 66,0 
2. „Arka-Mega” SA 73,0
3. „Uzdrowisko winouj cie” SA 70.0; 71,0 
4. „Uzdrowisko Ko obrzeg” SA 72,0
5. Sanatorium Uzdrowiskowe „Wodnik” 71,0
6. Centrum Zdrowia i Urody „Verano” 73,0
7. OSW „Posejdon” 68,0; 70,0 

ród o: zestawienie w asne na podstawie materia ów NFZ Oddzia  Zachodniopomorski 
w Szczecinie. 

Dane zawarte w powy szych tabelach, wskazuj c na rozpi to ci stawek, 
sygnalizuj  dwie grupy problemów: 

a) ilustruj  ró nice w potencjale (zasobach) uzdrowisk – relatywnie naj-
wy sze stawki osi gn y przedsi biorstwa o wysokim standardzie wy-
posa enia, sprz tu medycznego i kadry (Ko obrzeg, winouj cie); ni -
sze ceny osi ga y uzdrowiska ze redni  lub gorsz  infrastruktur
lecznicz  (Po czyn, Kamie  Pomorski), 

b) konfrontacja stawek u porównywalnych rywali rynkowych wskazuje 
na potencjalne utracone korzy ci w przychodach. I tak za leczenie 
szpitalne doros ych „Uzdrowisko Ko obrzeg” za cz  kontraktu 
otrzyma o o 10% przychodów mniej ni  „Uzdrowisko winouj cie”,
za drug  cz  odpowiednio 1,1% mniej. W leczeniu sanatoryjnym do-
ros ych lepszymi cenami legitymowa o si  „Uzdrowisko Ko obrzeg”.
Wi ksze rozpi to ci obserwujemy mi dzy liderami kontraktów a fir-
mami z najgorszymi stawkami: relacje „ winouj cie” – „Kamie
Pomorski” wynios y mi dzy 1,42:1 a 1,128:1 (leczenie szpitalne doro-
s ych) oraz „Verano” – „Polczyn-Zdrój” – mi dzy 1,12:1 a 1,106:1 
(leczenie sanatoryjne doros ych). Je li potencjalnie utracone korzy-
ci na o y si  na ogólny wynik z dzia alno ci danego przedsi bior-

stwa uzdrowiskowego, to w sytuacji relatywnie niskiej rentowno ci
sektora uzdrowiskowego mo na mówi  o pewnym wypaczeniu 
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standingu tego  sektora, co prze o y o si  na nisk  ocen  pozycji 
konkurencyjnej.

Najkorzystniejsze stawki oferowa  NFZ dla procedur rehabilitacji. W jej 
ramach „Uzdrowisko Po czyn” zakontraktowa o w 2010 roku us ugi rehabilita-
cji szpitalnej za stawk  119,0–125,0 z , a „Kamie  Pomorski” za stawk
122,0 z /procedura, w rehabilitacji sanatoryjnej firmy te realizowa y kontrakty 
odpowiednio za stawki 94,0–96,0 z  i 89,0 z , co jednak – jak wspomniano 
wcze niej – nie znalaz o odzwierciedlenia w dobrej pozycji konkurencyjnej 
tych e kurortów. 

Podsumowanie

Przedstawiony obraz wp ywu Narodowego Funduszu Zdrowia jako naj-
wa niejszego czynnika otoczenia zewn trznego na konkurencyjno  przedsi -
biorstw uzdrowiskowych jest, mimo zasygnalizowania problemu, niezadawala-
j cy, poniewa  systemy monitoringu wewn trznego parametrów firmy albo nie 
istniej , albo s  nieprecyzyjne. Zarówno nauka, jak i same zainteresowane 
przedsi biorstwa nie maj  wiedzy o drugiej stronie us ugi, jak  s  profesjonal-
nie ustalone koszty na ka d  procedur  lecznicz , st d trudny lub wr cz nie-
mo liwy jest dyskurs o konkurencyjno ci kosztowej.

Na obecnym etapie presji kosztowej w krajowym systemie ochrony zdro-
wia firmy, które zamierzaj  podtrzymywa  wieloletnie tradycje uzdrowisk, 
maj  do wyboru dwie drogi: 

a) bezinwestycyjn  – skrócenie czasu uzdrowiskowego leczenia sanato-
ryjnego doros ych. Takie rozwi zanie przyj y kurorty niemieckie  
– w Polsce turnus trwa 28 lub 21 dni, w Niemczech redni turnus trwa 
7,3 dnia, 

b) inwestycyjn  – co jest zgodne z postulatami M. Smith i L. Puczko – 
dokonanie restrukturyzacji produktowej, w wyniku której struktura 
przychodów (portfel klientów) móg by kszta towa  si  jak nast puje:
maksymalnie 30–33% kontrakty z NFZ, 30–33% klienci komercyjni 
(krajowi i zagraniczni), pozosta a cz  potencja u winna by  prze-
znaczona na turystyk  medyczn . I to zagadnienie winno by
przedmiotem wielostronnej dyskusji. 
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REVENUE STRUCTURE AND COMPETITIVENESS

OF A TYPICAL SPA ENTERPRISE

IN THE WEST POMERANIAN PROVINCE 

Summary

In the event of widespread agreement that it is a measure of the competitiveness 

of the company’s market position, important for the investigator and the company be-

comes a question as to what elements of the internal resources of the enterprise (busi-

ness) and what factors are located outside company or brakes determinants in achieving 

the desired competitive position. The article focuses on a sample search relationship, 

the spa segment of the tourism sector (some traditional spa company in Western Pom-

erania), between the executor of the country’s health policy (National Health Fund) and 

the achieved competitive position of companies for which revenues are a significant 

part of the National Health Fund revenues from core activities. Indirectly influenced the 

views adopted the concept of scholars from other countries postulate positioning re-

search and development of health tourism resort including health care cost pressures. 

The main part of the work focuses on the confrontation competitive position  

occupied by the selected resorts in Western Pomerania determined empirically in other 

studies of health tourism sector competitiveness and pricing Region NFZ used in con-

tracts with traditional (classical) companies. Using data about the rates adopted in con-

tracts for individual segments contained spa treatment with specific contractors demon-

strated that their diversification indirectly contributed to the relative reduction in poten-

tial revenue of the companies, which could translate into lower gain competitive posi-

tion in the regional segment of the industry. 

Keywords: spa business, revenues, competitive position, West province, the National 
Health Fund 

Translated by Joanna Julia Sienkiewicz 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

JOWITA GÓRKA 
AGNIESZKA WARTECKA-WA Y SKA
Akademia Wychowania Fizycznego 
im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

STAN OBECNY I MO LIWO CI ROZWOJU  
TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W POLSCE 

Streszczenie 

Zachodz ce przemiany spo eczno-demograficzne w spo ecze stwie polskim oraz 

sprzyjaj ce warunki przyrodnicze s  istotnymi czynnikami rozwoju turystyki uzdrowi-

skowej.

W artykule przedstawiono istot  turystyki uzdrowiskowej jako jednej z form tury-

styki dobrze rozwijaj cej si  w Polsce. Zwrócono uwag  na jej znaczenie w lecznic-

twie, wypoczynku i rekreacji. Do podstawowych warunków rozwoju turystyki uzdro-

wiskowej w Polsce zaliczono czynniki spo eczno-demograficzne, przyrodnicze i orga-

nizacyjne. Wymienione uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej s  równie  szans  jej 

dalszego rozwoju. Artyku  powsta  na podstawie analizy literatury przedmiotu i mate-

ria ów statystycznych oraz wyników obserwacji w asnej.

S owa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, warunki spo eczno-demograficzne, przy-
rodnicze, organizacyjne, perspektywy rozwoju 

Wprowadzenie

Turystyka uzdrowiskowa jako jedna z form turystyki ma dobre perspekty-
wy rozwoju w najbli szej przysz o ci. Jej podstaw  jest nie tylko propagowanie 
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zdrowego stylu ycia w polskim spo ecze stwie, ale równie  rehabilitacja po-
szpitalna, leczenie chorób przewlek ych i zwi zana z dba o ci  o zdrowie profi-
laktyka lecznicza. W dzisiejszych czasach uzdrowiska, oprócz faktu bycia 
o rodkami leczenia, s  tak e miejscem wypoczynku i regeneracji si . Miejsco-
wo ci uzdrowiskowe konkuruj  ze sob  w oferowaniu pensjonariuszom coraz to 
bogatszej oferty swoich us ug. Znakomity wizerunek w spo ecze stwie, wielu 
uzdrowisk to rezultat nie tylko ich roli na rynku us ug zdrowotnych, ale tak e
du ej atrakcyjno ci turystycznej i rekreacyjnej zwi zanej z lokalizacj  na ich 
obszarach walorów turystycznych1 i rekreacyjnych. 

Celem artyku u jest przedstawienie stanu obecnego rozwoju polskich 
uzdrowisk oraz podstawowych uwarunkowa . Praca zosta a napisana na pod-
stawie analizy literatury przedmiotu i materia ów statystycznych oraz wyników 
obserwacji w asnej.

1. Istota turystyki uzdrowiskowej 

W literaturze przedmiotu nie ma pe nej zgodno ci co do zakresu turystyki 
w uzdrowiskach ze wzgl du na pe nione podstawowe funkcje, czyli: lecznictwa 
uzdrowiskowego i turystyczn . Spotka  mo na ró ne jej okre lenia. Najcz ciej
uzdrowiskowy ruch turystyczny i zwi zana z nim dzia alno  okre lane bywaj
jako „turystyka uzdrowiskowa”, „turystyka zdrowotna” oraz „turystyka lecz-
nicza”2.

C. Kaspar i P. Fehrlin okre laj  turystyk  kuracyjn  (uzdrowiskow ) „jako 
ca o  stosunków, dzia a  i zjawisk, które wynikaj  z pobytów osób udaj cych 
si  w celach lecznictwa uzdrowiskowego oraz podró y do uzdrowisk i powro-
tów do miejsc zamieszkania”3.

                                                          
1  J. Sala, Turystyka jako czynnik rozwoju uzdrowiska Szczawnica, w: Turystyka uzdrowi-

skowa. Stan i perspektywy, WSTiH w Gda sku, 2009, s. 313. 
2  A. Hadzik, To samo  terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncep-

cja turystyki zdrowotnej uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red.  
M. Boruszczak, WSTiH w Gda sku, Gda sk 2009, s. 83. 

3  Ibidem. 
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Z. Krasi ski czy turystyk  uzdrowiskow  z pobytami w celach leczni-
czych pod sanatoryjn  opiek  lekarsk 4. Z kolei M. Januszewska definiuje tu-
rystyk  uzdrowiskow  jako wyjazdy zwi zane z kuracj  sanatoryjn , rehabilita-
cj , lecznictwem uzdrowiskowym, powi zane z zabiegami przyrodoleczniczymi 
wiadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego5. Natomiast 

W.W. Gaworecki podkre la, e turystyka uzdrowiskowa realizowana jest 
w miejscowo ciach okre lanych jako uzdrowiska. A uzdrowisko to obszar, na 
którym prowadzone jest lecznictwo zdrojowe i który zosta  wydzielony w celu 
wykorzystania i ochrony naturalnych surowców leczniczych6. A. Szwichtenberg 
wyró ni  cechy turystyki uzdrowiskowej, a mianowicie przede wszystkim zni-
kom  sezonowo  pobytów i krajowy charakter wyjazdów7. Wed ug A. Lewan-
dowskiej na atrakcyjno  turystyczn  produktu turystyki uzdrowiskowej wp y-
waj :

– naturalne walory, jak: wody lecznicze, gazy lecznicze, klimat leczni-
czy, peloidy, parki zdrojowe, cie ki spacerowe, obszary prawnie chro-
nione,

– walory turystyczne: udzia  powierzchni le nej w powierzchni gminy 
uzdrowiskowej, zabytki, muzea i atrakcje, znajduj ce si  na terenie 
gminy uzdrowiskowej, imprezy kulturalno-rozrywkowe odbywaj ce si
w miejscowo ci uzdrowiskowej, szlaki turystyczne, 

– infrastruktura uzdrowiskowa ( cie ki zdrowia, publiczne pijalnie wód, 
miejsca koncertowe), 

– infrastruktura turystyczna i paraturystyczna: liczba obiektów noclego-
wych, urz dzenia sportowo-rekreacyjne, instytucje kulturalne, 

– stan rodowiska naturalnego, jego czysto  i dzia ania ich wynik z za-
kresu ochrony rodowiska,

                                                          
4  Z. Krasi ski, Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy spo eczne 1999 ro-

ku, w: Rozwój us ug turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Go embski, AE Pozna  1999,  
s. 93. 

5  M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce,
w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Wyd. Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 
2004, s. 124. 

6  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37. 
7 A. Szwichtenberg, Podstawy turystyki, Wyd. Politechniki Koszali skiej, Koszalin 2000, 

s. 51. 
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– dost pno  komunikacyjna, w tym: drogi krajowe, po czenia kolejo-
we, turystyczne rodki transportu w regionie itp.8

A. Hadzik uwa a, e turystyka uzdrowiskowa, której podstaw  stanowi tu-
rystyka zdrowotna, mo e ponadto obejmowa  inne rodzaje dzia alno ci tury-
stycznej, w tym m.in. turystyk  kulturow , biznesow , kongresow , wiejsk ,
przygodow  oraz turystyk  tranzytow  i przygraniczn  dla obszarów uzdrowi-
skowych po o onych blisko granicy pa stwowej9.

2. Warunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej 

W artykule uwzgl dniono trzy grupy podstawowych uwarunkowa  deter-
minuj cych rozwój turystyki uzdrowiskowej. S  to: uwarunkowania spo eczno-
-demograficzne, przyrodnicze i organizacyjne. 

 2.1. Uwarunkowania spo eczno-demograficzne 

W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest wzrost liczby osób w wie-
ku poprodukcyjnym, których udzia  w ogólnej populacji w 2012 roku wynosi
17,8% (tabela 1). W nadchodz cych latach nast pi przyspieszenie procesu sta-
rzenia si  ludno ci. Wed ug prognoz GUS-u do 2015 roku liczba ludno ci
w wieku emerytalnym zwi kszy si  o kolejny prawie 1 mln osób, a udzia  tej 
grupy mo e osi gn  oko o 20%. 

Zmiany demograficzne, które maj  przyspieszy  od 2015 roku, tworz
wi c nowe spo ecze stwo. Liczba osób starszych w wieku 65–79 lat znacznie 
wzrasta i tendencja ta potrwa mniej wi cej do 2030 roku. Je eli utrzymaj  si
bie ce trendy, osoby te b d  bardziej aktywne i o lepszym zdrowiu10.

                                                          
8 A. Lewandowska, Analiza atrakcyjno ci Ko obrzegu dla rozwoju turystyki uzdrowisko-

wej, w: „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci -
skiego nr 488, Szczecin 2008, s. 212. 

9  A. Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne uj cie problemu, w: „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego nr 488, Szczecin 
2008, s. 17–18. 

10  A. Wartecka-Wa y ska, O rodki odnowy biologicznej uzupe nieniem turystyki zdro-
wotnej, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, WSTiH w Gda -
sku, Gda sk 2009, s. 267. 
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Tabela 1 

Ludno  wed ug wieku w wybranych latach (stan w dniu 31.12 podanego roku) 

Lata Lata 
1999 2000 2009 2010 2012 1999 2000 2009 2010 2012 Wyszczególnienie 

w tysi cach w odsetkach  
Ludno  ogó em 
w wieku: 38073 38254 38167 38204 38542 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Przedproduk-
cyjnym 11040 9333 7231 7126 7061 29,0 24,4 19,0 18,6 18,3 
Produkcyjnym 22148 23261 24624 24640 24621 58,2 60,8 64,5 64,5 63,9 
Poprodukcyjnym 4885 5660 6312 6438 6860 12,8 14,8 16,5 16,9 17,8 

ród o: www.stat.gov.pl, 2.02.2013. 

Stan zdrowia ludno ci w ka dym kraju jest efektem oddzia ywania wielu 
czynników, nie zawsze bezpo rednio czy nawet po rednio zale nych od samego 
cz owieka. Spo ród czynników decyduj cych o szybko ci i tempie starzenia 
najwi ksze znaczenie maj : uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania ro-
dowiskowe (warunki ycia i pracy), przebyte choroby oraz styl ycia11.

Na stan zdrowia spo ecze stwa wp ywa mi dzy innymi rozwój turystyki 
zdrowotnej. Podstawowym zadaniem uzdrowisk i podmiotów w nich dzia aj -
cych jest wiadczenie us ug leczniczych. Jednak dla ich dynamicznego rozwoju 
celowe jest rozszerzenie oferty tych us ug oraz wprowadzenie nowych produk-
tów turystyki zdrowotnej12.

Wraz z wyd u eniem si redniej d ugo ci ycia nast puje aktywizacja 
spo eczna osób starszych. Z tego powodu niektóre kraje Unii Europejskiej wy-
d u aj  moment przej cia na emerytur  – na 65. (Hiszpania), 67. (Niemcy, Pol-
ska), lub 68. (Wielka Brytania, W ochy) rok ycia.  

Dzisiaj 60-letnia kobieta, przechodz ca na emerytur  wed ug prognoz de-
mograficznych ma jeszcze przed sob  22,5 roku ycia, a m czyzna – 17. Jest 
to okres aktywnego, zawodowego zagospodarowania. St d te  jawi si  potrzeba 
i wzrasta szansa na rozwój turystyki uzdrowiskowej, cz  emerytów bowiem 
zapewne zachce kontynuowa  prac . Praca osób w tym wieku to równie  ko-
nieczno  ekonomiczna, ale i w konsekwencji potrzeba regeneracji si  oraz 
ochrony zdrowia, poparta zwi kszonymi dochodami. Wyj cie naprzeciw tej 
tendencji w zakresie odpowiednich us ug turystyczno-rekreacyjnych i uzdrowi-

                                                          
11  Ibidem. 
12  Ibidem. 
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skowych staje si  piln  konieczno ci . Szczególnie niezb dny wydaje si  roz-
wój us ug geriatrycznych, zwi zanych ze stanem zdrowia ludzi starszych13.

W ród istotnych spo ecznych zmian zachodz cych w polskim spo ecze -
stwie niew tpliwie wa nym jest spadek liczby urodze , wzrost wska nika sko-
laryzacji brutto, wzrost gospodarstw domowych tworzonych przez osoby sa-
motne oraz „kryzys polskiej rodziny”. Niska liczba urodze  ju  od ponad 20 lat 
nie gwarantuje prostej zast powalno ci pokole . W 2011 roku wspó czynnik 
dzietno ci wyniós  niespe na 1,3, co oznacza jego wzrost (o 0,08 pkt) w stosun-
ku do odnotowanego w 2003 roku, w którym wska nik ten by  najni szy w ca-
ym okresie powojennym. Oznacza to równie , e jest on w dalszym ci gu ni -

szy o oko o 0,85 pkt od wielko ci optymalnej, okre lanej jako korzystna dla 
stabilnego rozwoju demograficznego14.

W roku akademickim 2010/2011 w 460 szko ach wy szych kszta ci o si
1841,3 tys. osób, podczas gdy w roku akademickim 1990/91 by o to niewiele 
ponad 400 tys. osób. Wspó czynnik skolaryzacji brutto15 wzrós  wi c w tym 
czasie z 12,9 do 53,8%16.

Obok wymienionych niektórych uwarunkowa  spo ecznych i demogra-
ficznych, w kontek cie rozwoju i programowania turystyki uzdrowiskowej, 
uwag  zwracaj  równie  towarzysz ce im pewne tendencje zmian antropolo-
gicznych – nie zawsze uwzgl dnianych i docenianych w wymienianym wzgl -
dzie17. W ostatnich 37 latach Polak urós  przeci tnie o 7 cm. Wcze niej przyrost 
o 7 cm trwa  dwukrotnie d u ej. Aktualnie przeci tny Polak ma 177,5 cm, co 
kwalifikuje nas do wiatowej czo ówki. Z bada  Zak adu Antropologii PAN we 
Wroc awiu wynika, e jedna grupa spo eczna ro nie w Polsce zdecydowanie 
szybciej od innych – s  to dzieci przedsi biorców, które 20 lat temu by y
o 0,5 cm ni sze od rówie ników wywodz cych si  z inteligencji, a dzisiaj s
liderami wzrostu i mierz rednio 181 cm. Dzieci biznesmenów i inteligentów 

                                                          
13  J. oboda, Niektóre uwarunkowania spo eczne i dylematy wspó czesno ci a turystyka 

uzdrowiskowa, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. 
Wy sza Szko a Zarz dzania, Wroc aw 2006, s. 14. 

14  www.mpips.gov, 2.02.2013. 
15  Relacja liczby osób ucz cych si  (stan na pocz tku roku szkolnego) na danym poziomie 

kszta cenia (niezale nie od wieku) do liczby ludno ci (stan w dniu 31.12.) w grupie wieku okre -
lonej jako odpowiadaj ca temu poziomowi nauczania.  

16  www.mpips.gov, 2.02.2013. 
17  J. oboda, Niektóre uwarunkowania spo eczne..., s. 17. 
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s  szczuplejsze, bardziej aktywne fizycznie ni  inni, d u ej oraz wolniej si
starzej 18.

Wi kszy wzrost Polaków o 7 cm we wspomnianym okresie – a o 15 cm na 
pocz tku XX wieku, to ogromna i znacz ca zmiana biologiczna o ró norodnych 
skutkach. Uwidaczniaj  si  one m.in. w konieczno ci zmiany numeracji i wiel-
ko ci produkowanej odzie y, obuwia, rozmiarach mebli, ó ek, urz dze  i in-
strumentów medycznych – w tym równie  s u cych odnowie biologicznej 
i innym celom rekreacyjnym19.

W wietle tych tendencji organizatorzy turystyki powinni przygotowywa
i dostosowywa  oferty turystyczne do tych zmian. Jest to tak e szansa dla roz-
woju turystyki uzdrowiskowej, która ze wzgl du na zmiany spo eczno-
-demograficzne b dzie odgrywa a niew tpliwie istotn  rol  w zaspakajaniu 
potrzeb turystyczno-rekreacyjnych. 

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze 

Uzdrowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
gminach uzdrowiskowych, to teren, na którym prowadzone jest lecznictwo 
uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajduj cych si  na 
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. W przypadku spe nienia
wymogów, o których wy ej mowa, obszarowi temu nadawany jest status 
uzdrowiska20.

W Polsce obszary uznane za uzdrowiska mo na podzieli  ze wzgl du na: 
1. Po o enie geograficzne: 

– uzdrowiska nizinne (po o one do 200 m n.p.m.), 
– uzdrowiska nadmorskie (po o one w odleg o ci nie wi kszej ni

3 km od brzegu morza), 
– uzdrowiska podgórskie (po o one od 200 do 400 m n.p.m.), 
– uzdrowiska górskie (po o one od 400 do 800 m n.p.m. – tabela 2). 

                                                          
18  Ibidem. 
19  Ibidem. 
20  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. DzU 2005 nr 167, poz. 1399. 
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2. Wyst puj ce naturalne surowce lecznicze: 
– zdrojowiska – uzdrowiska maj ce wody lecznicze, 
– uzdrowiska borowinowe – oparte na leczeniu borowin ,
– uzdrowiska mieszane – maj ce wody lecznicze i borowin .

Tabela 2 

Podzia  uzdrowisk ze wzgl du na po o enie geograficzne 

Rodzaj uzdrowiska Przyk ad

Uzdrowiska nizinne Augustów, Krasnobród, Busko-Zdrój, Na czów, Cie-
chocinek, Po czyn-Zdrój, Gocza kowice-Zdrój, Przerze-
czyn-Zdrój, Go dap, Solec-Zdrój, Uniejów, Horyniec 
Zdrój, Supra l, Inowroc aw, Swoszowice, Konstancin, 
Wieniec-Zdrój

Uzdrowiska nadmorskie Kamie  Pomorski, winouj cie, Ko obrzeg, Ustka, So-
pot, D bki

Uzdrowiska podgórskie  Cieplice-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Po-
lanica-Zdrój, D ugopole-Zdrój, Pola czyk, Duszniki- 
-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawno-Zdrój, 
Kudowa-Zdrój, Ustro , Muszyna-Zdrój, Wapienne 

Uzdrowiska górskie Jedlina-Zdrój, Szczawnica, Krynica-Zdrój, wieradów-
-Zdrój, L dek-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, e-
giestów-Zdrój

Sanatorium w urz dzonym pod-
ziemnym wyrobisku górniczym 

Wieliczka 

Obszary ochrony uzdrowiskowej Latoszyn 

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.mz.gov.pl, 2.02.2013. 

W krajowych uzdrowiskach mo na skorzysta  z us ug leczniczych doty-

cz cych takich schorze , jak: choroby uk adu oddechowego (22 miejscowo ci),

choroby narz dów ruchu i reumatyczne (24), choroby uk adu kr enia (18), 

choroby uk adu trawienia (13), choroby uk adu moczowego (4), choroby uk adu

wydzielania wewn trznego i przemiany materii (9), choroby skóry (4), choroby 

kobiece (6), stan po ó taczce zaka nej. Ponadto wielu turystów i pacjentów 

korzysta z zasobów naturalnych wód leczniczych, takich jak: szczawy  
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(12 uzdrowisk), solanki (12), wody jodkowe (7), bromkowe (6), elaziste (4), 

wapniowe (4), siarczkowe (4), termalne (3), radoczynne (3), borowe (3) 21.
Oprócz bogatych z ó  naturalnych i bogatej oferty us ug leczniczych pol-

skie uzdrowiska charakteryzuje urozmaicony krajobraz i klimat, blisko  par-
ków narodowych i rezerwatów przyrody, du ego miasta w zasi gu 100 km oraz 
po o enie nieopodal atrakcji turystycznych. Warto podkre li , e rednio pod 
wzgl dem liczebno ci uzdrowisk w latach 2007–2010 Polska zajmuje wysokie 
5 miejsce w tym rankingu. 

2.3. Uwarunkowania organizacyjne 

Turystyka uzdrowiskowa nale y do dwóch istotnych dla cz owieka syste-
mów: zdrowia i turystyki. W sferze regulacji organizacyjnej standardy obu sys-
temów wyznacza Organizacja Narodów Zjednoczonych, a doprecyzowuj  dwie 
wyspecjalizowane organizacje: wiatowa Organizacja Turystyki (UN WTO) 
oraz wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)22.

Administracja rz dowa odpowiada za realizacj  polityki turystycznej oraz 
polityki zdrowotnej pa stwa. Problematyka turystyki uzdrowiskowej wchodzi 
w zakres obu polityk. Zarówno zdrowie, jak i turystyka uznane zosta y za dzia y
administracji rz dowej. Dzia  turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania 
turystycznego kraju oraz mechanizmy regulacji rynku turystycznego. Natomiast 
dzia  zdrowie obejmuje m.in. ochron  zdrowia organizacj  opieki zdrowotnej 
oraz lecznictwo uzdrowiskowe23.

W 2000 roku powo ano do ycia Polsk  Organizacj  Turystyczn  (POT). 
Jest to organizacja non-profit maj ca na celu przede wszystkim promocj  Polski 
w kraju i za granic . W ramach swojej dzia alno ci statutowej zajmuje si  ona 
m.in. promocj  turystyki uzdrowiskowej. Niew tpliwie istotn  rol  w rozwoju 
turystyki uzdrowiskowej odgrywa równie  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
Narodowy Fundusz Zdrowia to pa stwowa jednostka organizacyjna maj ca
osobowo  prawn , która wspiera wiadczenie us ug uzdrowiskowych. Us ugi

                                                          
21  J. Kowal, Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach – zasoby gospodarcze i tendencje 

rozwojowe, w: Turystyka uzdrowiskowa…, s. 167. 
22  T. Studzieniecki, Organizacje rz dowe i pozarz dowe w turystyce uzdrowiskowej,

w: Turystyka uzdrowiskowa..., s. 43. 
23  Ibidem, s. 47. 
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te wiadczone s  w nast puj cych organizacyjnych formach lecznictwa uzdro-
wiskowego: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria 
uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe.  

Powodzenie rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest uzale nione nie tylko 
od zainteresowania samych turystów, ale wielu innych czynników, w ród któ-
rych bardzo istotnymi staj  si  aktywno  samorz du gminnego i gotowo
wspó pracy z podmiotami lecznictwa uzdrowiskowego. To samorz dy s  od-
powiedzialne za rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w postaci 
szlaków turystycznych, nowych za o e  parków uzdrowiskowych, innych urz -
dze  sportowo-rekreacyjnych. Oprócz infrastruktury samorz dy powinny za-
dba  tak e o szeroko rozumian  ofert  kulturaln , która w bardzo istotny spo-
sób mo e uatrakcyjni  pobyt w miejscowo ciach uzdrowiskowych. Wa na jest 
tak e w asna polityka podatkowa samorz dów i rozs dne przeznaczenie wp y-
wów z op aty uzdrowiskowej na rozwój niezb dnej infrastruktury24.

Szczególn  jednak rol  na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Pol-
sce przypisuje si  przede wszystkim nast puj cym organizacjom: Izbie Gospo-
darczej Uzdrowiska Polskie, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, Unii 
Uzdrowisk Polskich i Polskiemu Towarzystwu Balneologii i Medycyny Fizy-
kalnej.

Wa nym organizacyjnym aspektem polskich uzdrowisk jest proces ich 
prywatyzacji. W latach 2010–2011 zosta y zako czone procesy prywatyzacyjne 
dotycz ce 13 spó ek uzdrowiskowych. czna kwota uzyskana ze sprzeda y
spó ek wynios a 473 144 501,41 z . Ministerstwo Skarbu Pa stwa nadal jeszcze 
sprawuje nadzór w a cicielski wobec 25 spó ek uzdrowiskowych, z czego 11 to 
jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa. Rozpocz ty proces prywatyzacji uzdro-
wiskowych spó ek Skarbu Pa stwa zmierza do poprawy efektywno ci ich funk-
cjonowania i dalszego rozwoju przez pozyskanie inwestora strategicznego25.

                                                          
24  Ibidem, s. 43. 
25  Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich, Forum Regionów, Seminariów i Wy-

jazdów Studyjnych, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Szczawnica 2012, s. 16–17. 
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3. Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej 

Od kilkunastu lat na rynku us ug turystycznych jest zauwa alny wzrost 
liczby osób poszukuj cych us ug uzdrowiskowych, poszerzonych o pe n  ofert
innych us ug prozdrowotnych. Sam zakres us ug prozdrowotnych jest bardzo 
rozbudowany i obejmuje: od oferty szeroko poj tej promocji zdrowia, przez 
profilaktyk , a  po modne i snobistyczne modelowanie sylwetki swojego cia a.
Miejscowo ci uzdrowiskowe oferuj  ponadto bardzo zadbane rodowisko przy-
rodnicze o nieska onym powietrzu i bardzo dobrze zachowanej szacie ro lin-
nej26. Turystyka uzdrowiskowa pojawia si  w zmiennym nasileniu, wykorzystu-
j c rosn ce zapotrzebowanie na dzia ania zapobiegaj ce zagro eniom cywiliza-
cyjnym i daje szans  odnowy biologicznej i psychofizycznej.  

Obecnie na wiecie pojawia si  coraz wi cej zagro e  i chorób cywiliza-
cyjnych, w zwi zku z tym niezb dne jest podj cie zdecydowanych dzia a ,
które winny zmierza  do poprawy naszego zdrowia. Wraz ze wzrostem wia-
domo ci prozdrowotnej zmianie ulega struktura pobytów w polskich uzdrowi-
skach. Pobyt tam nale y wi za  nie tylko z osobami starszymi i schorowanymi, 
ale mo na zaobserwowa  coraz wi kszy odsetek m odych korzystaj cych z sze-
roko poj tej promocji zdrowia. Wzrastaj ce zainteresowanie turystyk  uzdrowi-
skow  wynika tak e z coraz lepszej dost pno ci komunikacyjnej do o rodków
wiadcz cych ró ne us ugi uzdrowiskowe. To powoduje zwi kszenie si  liczby 

kuracjuszy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Optymistycznie kszta tuje to 
perspektyw  rozwoju turystyki uzdrowiskowej. 

Do placówek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w 2010 roku trafi o
638 tys. pacjentów i kuracjuszy. W stosunku do 2005 roku by a to liczba wi k-
sza o 5,2%. W szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych w 2010 roku przeby-
wa a 572,9 tys. kuracjuszy. Bior c za podstaw  porównania 2005 rok, liczba ta 
wzros a o 4,0%27. W 2010 roku z zak adów uzdrowiskowych w Polsce skorzy-
sta o 40,4 tys. turystów z zagranicy. Porównuj c z rokiem 2005, liczba ta zma-
la a o 17,1 tys. osób (29,8%)28.

                                                          
26  J. Hermaniuk, J. Krupa, Wspó czesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering,

Wydawnictwo Instytut Gospodarki Wy szej Szko y Informatyki i Zrz dzania, Rzeszów 2010,  
s. 40. 

27  G ówny Urz d Statystyczny w Krakowie. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 
2000–2010, s. 79. 

28  Ibidem, s. 79–85. 
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Do bardziej znanych w Polsce uzdrowisk zalicza si : Busko-Zdrój, Cie-
chocinek, Iwonicz-Zdrój, Krynic -Zdrój, Kudow -Zdrój, Na czów, Polanic -
-Zdrój i Szczawnic . Autorki niniejszego artyku y zaprezentowa y poni ej krót-
k  charakterystyk  niektórych z wymienionych uzdrowisk. 

Busko-Zdrój uwa ane jest za jedno z najwa niejszych uzdrowisk w Polsce. 
Uzdrowisko o klimacie nizinnym, powsta e na pocz tku XIX wieku, oferuje 
miejsca dla ponad 2000 kuracjuszy. S ynie z licznych wód leczniczych: chlor-
kowo-sodowych, siarczkowo-siarkowodorowych, jodkowych i bromkowych. 
Istnieje tam tak e mo liwo  skorzystania z zabiegów borowinowych, k pieli
mineralnych, hydroterapii oraz inhalacji. Kuracjusze mog  korzysta  na miejscu 
z wielu atrakcji turystycznych29. W parku zdrojowym mie ci si  najstarsze sana-
torium Marconi oraz neogotycka kaplica w. Anny. 

Wa nym uzdrowiskiem jest równie  Ciechocinek, uznany za najwi ksze
prosperuj ce w Polsce uzdrowisko – 12 tysi cy miejsc. Charakteryzuje si  kli-
matem nizinno-le nym i oferuje swoim kuracjuszom wody mineralne, w tym 
tak e termalne. Najbardziej popularne jest leczenie w tym miejscu dróg odde-
chowych, które polega mi dzy innymi na oddychaniu powietrzem w pobli u
najwi kszej i najstarszej t ni solnej w Polsce. Leczy si  tu tak e choroby na-
rz dów ruchu oraz z zakresu ginekologii, neurologii czy pulmonologii30.

Iwonicz-Zdrój to uzdrowisko górskie, które oferuje k piele mineralne, 
wodne, gazowe w dwutlenku w gla, hydroterapi , inhalacje i zabiegi borowi-
nowe. Zabiegi te znajduj  zastosowanie w chorobach narz dów ruchu, reumato-
logii, pulmonologii, traumatologii, urologii, ginekologii i dermatologii. Atrakcj
Iwonicza jest zdrojowe centrum, w którym znajduj  si  place: Oczki, Dietla 
Karola i Józefa. Ponadto na terenie uzdrowiska znajduj  si  Stare azienki
i niebieska pijalnia z portykiem oraz „Belweder” zbudowany w 1871 roku, b -
d cy swego czasu letni  rezydencj  rodziny Za uskich. W Iwoniczu odbywaj
si  tak e co roku przegl d kol d i pastora ek, pie ni i muzyki ludowej oraz Fes-
tiwal Karpacki i Dni Iwonicza31.

Krynica-Zdrój to najwy ej po o one z uzdrowisk górskich. Mo e si  tam 
leczy  4000 kuracjuszy. Znajduje si  tam najwi ksza pijalnia wód zdrojowych: 

                                                          
29  www. uzdrowiskobusko.pl, 2.02.2013. 
30  W. Kasprzak, A. Ma kowska, Fizjoterapia, medycyna uzdrowiska i SPA, Wydawnic-

two Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 307–308. 
31 Polskie uzdrowiska, red. zespó  autorów wydawnictwa Pascal, Bielsko-Bia a 2006, 

s. 207–209. 
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Jana, S owinki, Zubera, Kryniczanki. Istotne znaczenie maj  tu kuracje pitne 
skuteczne przy leczeniu mi dzy innymi: chorób przewodu pokarmowego, cu-
krzycy, uk adu moczowego, kr enia. Do atrakcji turystycznych uzdrowiska 
nale  Muzeum Nikifora (1994) oraz Park Zdrojowy (1810). Warto tak e zoba-
czy  Stare azienki Mineralne z 1863 roku, Pijalni  G ówn  z 1971 roku, Stary 
Dom Zdrojowy z 1889 roku i Nowy z 1939 roku. W Krynicy odbywaj  si  tak-
e imprezy cykliczne przyci gaj ce rzesze turystów: Mi dzynarodowy Festiwal 

Gitarowy, Do ynki czy Festiwal Jana Kiepury32.
Powy sza krótka charakterystyka wybranych uzdrowisk pokazuje, e pol-

ska turystyka uzdrowiskowa jest na w a ciwej drodze rozwoju i daje mo liwo-
ci pozyskania szerokiego grona sta ych kuracjuszy krajowych i zagranicznych, 

którzy b d  korzysta  nie tylko z us ug samych uzdrowisk, ale tak e z dobro-
dziejstw danego regionu. Turystyka uzdrowiskowa bez w tpienia wywiera 
wp yw na ogólny rozwój turystyki w Polsce. Tak  szans  rozwoju potencja u
leczniczego ma wiele o rodków w naszym kraju. Dlatego w adze lokalne dbaj
o infrastruktur  i stwarzaj  mo liwo ci szerokiej promocji, informacji o nich 
w kraju i za granic  oraz dofinansowuj  zaplecze uzdrowiskowe. 

Popularno  polskich uzdrowisk ro nie, zainteresowanie sp dzaniem czasu 
wolnego w uzdrowiskach tak e, dlatego przed nimi samymi kszta tuje si  dobra 
przysz o  zak adaj ca dynamiczny rozwój. Uzdrowiska, obok leczenia i pro-
mowania zdrowego stylu ycia, zajmuj  szczególne miejsce w polskiej gospo-
darce turystycznej, poniewa  mog  tak e proponowa  swoim go ciom ró ne
produkty turystyczne. Ogromn  szans  dla uzdrowisk jest równie  nowoczesna 
oferta turystyczna oparta na markowych produktach. Uzyskanie statusu marko-
wego produktu stanowi wyznacznik wysokiej jako ci oraz silnej pozycji na 
rynku turystycznym. Sama turystyka uzdrowiskowa to produkt wymagaj cy 
ci g ych modyfikacji pewnych elementów, z których si  sk ada oraz wprowa-
dzenia nowych, które stworz  niepowtarzaln  ca o . Innowacyjno  w sferze 
turystyki uzdrowiskowej staje si  konieczno ci  i dlatego wszelkie podmioty 
funkcjonuj ce na tym rynku poszukuj  dost pnych rozwi za  o nowoczesnym 
charakterze. Dotycz  one zarówno oferowanych us ug, jak i dziedzin zwi za-
nych z t  dzia alno ci . Mi dzy innymi chodzi o: zarz dzanie, marketing, bu-

                                                          
32  Ibidem, s. 244–247. 
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dow  oferty produktowej, obs ug  finansow , a tak e relacj  i wspó prac
z podmiotami ycia publicznego i gospodarczego33.

W dobie wspó czesnych oczekiwa  i zmian, jakie nast puj  na rynku tu-
rystyki uzdrowiskowej, konieczne jest, aby wykorzysta a ona swój potencja
i podejmowa a wszelkie próby rozwoju. Du a liczba uzdrowisk na terenie Pol-
ski wiadczy o potrzebie i popycie na ich us ugi. Tworzy strategi  konkurowa-
nia o klienta, w tym tak e zagranicznego. Uzdrowiska w Polsce maj  wiele do 
zaoferowania: atrakcje krajoznawcze (muzea, parki, zabytki sakralne, imprezy 
artystyczne), specyficzn  infrastruktur  zdrojow  i lecznicz , pijalnie wód, za-
k ady przyrodolecznicze, przychodnie zdrojowe, parki zdrojowe wykorzysty-
wane zarówno przez kuracjuszy, jak i turystów. Niektóre z miejscowo ci
uzdrowiskowych maj  równie  dobrze prosperuj c  infrastruktur  sportowo-re-
kreacyjn , co powoduje, i  staj  si  centrami sportów zimowych i letnich. 
Wszystko to sprzyja konkurencyjno ci. Te wspó czesne trendy w turystyce 
uzdrowiskowej powoduj , e musi ona wyj  poza wiadczenie us ug zwi za-
nych tylko z lecznictwem oraz profilaktyk . Z popytem na turystyk  uzdrowi-
skow  mo e czy  si  popyt na turystyk  biznesow , kongresow  (np. wia-
towe Forum Gospodarcze w Krynicy Zdroju). Tak wi c bardzo wa na dla 
uzdrowisk jest nowoczesna oferta us ug uzupe niaj cych turystyk  uzdrowi-
skow  w postaci turystyki aktywnej, rekreacyjnej, specjalistycznej i biznesowej. 
Sukces uzdrowisk jest zale ny od zdolno ci dopasowania si  ich do zmian, jakie 
zachodz  w otoczeniu bli szym i dalszym. Musz  podejmowa  walk  z konku-
rencj , mie  na wzgl dzie oczekiwania i potrzeby klientów. Baz  dla kszta to-
wania wspó czesnego wizerunku uzdrowiska w Polsce s  badania marketingo-
we i marketingowa koncepcja zarz dzania przedsi biorstwem uzdrowisko-
wym34.

Podsumowanie

Istot  turystyki uzdrowiskowej jest wypoczynek i regeneracja si  psycho-
fizycznych ró nych kategorii spo ecze stwa. Na jej rozwój wp ywaj  przede 

                                                          
33  J. Hermaniuk, J. Krupa, Wspó czesne trendy…, s. 47. 
34  S.A. Kornak, A. Rapacz, Zarz dzanie turystyk  i jej podmiotami w miejscowo ci i re-

gionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroc aw 2001, s. 118–123. 
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wszystkim czynniki spo eczno-demograficzne, przyrodnicze, organizacyjne, 
a tak e cechy kapita u ludzkiego, zatrudnionego w uzdrowiskach. 

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce musi wi c wi za  si  z doskonaleniem 
zasobów ludzkich, odpowiedzialnych za podnoszenie jako ci wiadczonych 
us ug zdrowotnych. Istotne w tym kierunku s  mi dzy innymi szkolenia, warsz-
taty i inne formy doskonalenia, adresowane do osób pracuj cych i rozpoczyna-
j cych prac  w uzdrowiskach. Chodzi o to, aby uzdrowiska nie pozostawa y
tradycyjnymi o rodkami zapewniaj cymi jedynie lecznictwo uzdrowiskowe, ale 
rozwija y si  i proponowa y innowacyjne rozwi zania, nowe produkty, wycho-
dzi y naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych, jak i przysz ych kuracjuszy, 
a tym samym by y konkurencyjne wobec o rodków krajowych i zagranicznych. 

CURRENT STATUS AND OPPORTUNITIES FOR HEALTH TOURISM 

Summary

Socio-demographic changes in Polish society and propitious conditions of Polish 

nature represent key factors in development of health resort tourism. 

The paper presents the fundamentals of health resort tourism as one of the forms 

of tourism which is dynamically developing in Poland. The focus in the study was on its 

importance to medicine and recreation. The basic preconditions for development of 

health resort tourism in Poland are socio-demographic, natural and organizational fac-

tors. These factors in health resort tourism also represent a chance for their development 

in the future. The paper was written based on the analysis of the related literature, statis-

tical data and results of author’s own observation. 

Keywords: health resort tourism, socio-demographic conditions, natural conditions, 
organizational conditions, prospects for development

Translated by Rafa  Wilgat 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 784    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)     2013 

MARIUSZ MIEDZI SKI
Akademia Pomorska S upsk

UZDROWISKO KO OBRZEG  
W WIETLE ZMODYFIKOWANEGO CYKLU YCIA

OBSZARU TURYSTYCZNEGO R.W. BUTLERA  
ORAZ TEORII PROGOWEJ B. MALISZA 

Streszczenie 

Miasto Ko obrzeg, jako najwi ksze polskie uzdrowisko i jedno z najwi kszych

centrów turystycznych w kraju pod wzgl dem wielko ci ruchu turystycznego oraz ist-

niej cej bazy noclegowej, osi gn o czo ow  pozycj  obok Warszawy, Krakowa  

i Gda ska. Skala dzia alno ci sektora turystycznego wyra ana np. liczb  udzielonych 

noclegów oraz ogóln  liczb  miejsc noclegowych jest przyczyn  postawienia pytania: 

Na jakim etapie klasycznego cyklu ycia obszaru turystycznego znajduje si  Ko obrzeg

oraz gdzie znajduj  si  jego progi rozwojowe? Celem artyku u jest analiza cyklu ycia

obszaru turystycznego (TALC) na przyk adzie Ko obrzegu oraz próba po czenia jej 

z teori  progow  B. Malisza. Badania rozwoju zabudowy mieszkaniowej i turystycznej 

oraz funkcji turystycznych Ko obrzegu pozwoli y na zaproponowanie koncepcji „pro-

gowego cyklu ycia obszaru turystycznego” (TTALC) uwzgl dniaj cej potencja  turys-

tyczny miejscowo ci oraz baz  drugich domów i mieszka  wykorzystywanych w dzia-

alno ci turystycznej. 

S owa kluczowe: Ko obrzeg, uzdrowisko, centrum turystyczne, cykl ycia obszaru 
turystycznego, teoria progowa, progowy cykl ycia obszaru turystycznego 
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Wprowadzenie

Miasto Ko obrzeg jest obecnie uznawane za najwi ksze polskie uzdrowi-
sko i jedno z najwi kszych centrów turystycznych w kraju. Analiza 16 mierni-
ków i wska ników statystycznych GUS dotycz cych dzia alno ci turystycznej 
i uzdrowiskowej potwierdza dominuj c  rol  Ko obrzegu w dzia alno ci uzdro-
wiskowej i turystycznej Polski1. Pod wzgl dem wielko ci ruchu turystycznego 
oraz istniej cej bazy noclegowej miasto to osi gn o 2–4 miejsce w Polsce obok 
Warszawy, Krakowa i Gda ska. Obecna skala pracy sektora turystycznego, 
wyra ana np. liczb  udzielonych noclegów oraz ogóln  liczb  miejsc noclego-
wych, jest przyczyn  postawienia pyta : Na jakim etapie klasycznego cyklu 
ycia obszaru turystycznego (TALC2) znajduje si  Ko obrzeg oraz gdzie znaj-

duj  si  progi rozwoju jego funkcji turystycznej i rozwoju przestrzennego? Ce-
lem artyku u jest analiza cyklu ycia obszaru turystycznego na przyk adzie Ko-
obrzegu w nawi zaniu do teorii R.W. Butlera3 oraz próba po czenia jej z teo-

ri  progow  B. Malisza4, zmodyfikowanej przez J. Koz owskiego przez liczb
„podstawowych jednostek mieszkaniowych”5. Badania rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej i turystycznej oraz funkcji turystycznych miejscowo ci nadmor-
skich pozwoli y na zaproponowanie koncepcji „progowego cyklu ycia obszaru 
turystycznego” (TTALC6) uwzgl dniaj cej potencja  endogeniczny miejscowo-
ci oraz baz  drugich domów i mieszka .

                                                          
1  M. Miedzi ski, Miasto Ko obrzeg wiod cym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów 

turystycznych kraju, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk,
red. E. Rydz, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, S upsk, 2012, s. 139–150. 

2  TALC – Tourist Area Life Cycle (cykl ycia obszaru turystycznego). 
3  R.W. Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for 

Managment of Resources, „The Canadian Geographer” 1980, t. 24, s. 5–12. 
4  B. Malisz, Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania miast i regionów,

w: Metoda analizy progowej, red. B. Malisz, J. urkowski, Studia KPZK PAN, 34, Warszawa, 
1971, s. 27–47.

5  J. Koz owski, Analiza progowa, Prace Instytutu Kszta towania rodowiska, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa, 1974, s. 101. 

6  TTALC – Threshold Tourist Area Life Cycle (progowy cykl ycia obszaru turys-
tycznego). 
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1. Ko obrzeg w wietle cyklu ycia obszaru turystycznego R.W. Butlera 

Jedn  z najcz ciej stosowanych metod bada  rozwoju miejscowo ci i re-
gionów turystycznych jest koncepcja cyklu ycia obszaru turystycznego 
(TALC)7. Powsta a ona w wietle rozwa a  teorii peryferii R.W. Christallera, 
dyfuzji innowacji oraz ekonomicznej teorii cyklu ycia produktu8. R.W. Chri-
staller wyró ni  w niej 6 etapów – stadiów podobnych do cyklu ycia produktu: 
faza eksploracji (odkrycie), faza wprowadzenia (wprowadzenie), faza rozwoju 
(wzrost), faza konsolidacji (dojrza o ), faza stagnacji (nasycenie) oraz fazy 
odrodzenia – upadku (upadek – odrodzenie). W pó niejszym okresie inni auto-
rzy dodali faz  stabilizacji i zmian funkcji lub ich odtworzenia9 oraz fazy re-
orientacji i stagnacji10 (rys. 1). 
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Rys. 1. Klasyczny zmodyfikowany cykl ycia obszaru turystycznego wed ug
 R.W. Butlera z pó niejszymi zmianami wprowadzanymi przez innych autorów 

ród o: R.W. Butler, Tourist Area Life Cycle… 

                                                          
7  R.W. Butler, Tourist Area Life Cycle, w: (CTR) „Contemporary Tourist Reviews”,  

Oxford, OX3 9TJ, 2011, s. 33. 
8  A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód ,

2001, s. 36. 
9  Johnston C.S., Shoring the Foundations of the Destination Life Cycle Model, Part 1: 

„Ontological and Epistemological Considerations Tourism Geographies”, 3 (1), 2001, s. 2–28. 
10  S. Agarwal, Coastal Resort Restructuring and the TALC Model, w: The Tourist Area 

Life Cycle. Conceptual and Theoretical Issues, red. R.W. Butler, Channel View Publications 
Clevedon 2006, s. 201–218. 
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Z dotychczasowych obserwacji przebiegów cyklu ycia obszarów (miej-
scowo ci) turystycznych mo na wywnioskowa , e w pewnej cz ci przypad-
ków mamy do czynienia z jednym cyklem ycia miejscowo ci turystycznej. 
W przewa aj cej wi kszo ci przypadków rozwój takiego obszaru turystycznego 
przebiega etapowo, a poszczególne fazy s  przerywane etapami przy pieszaj -
cymi lub impulsami rozwojowymi wyst puj cymi w okresie hossy gospodar-
czej, ewentualnie spowolnieniami w okresie recesji lub spowolnienia gospo-
darczego.

Na przyk adzie dziejów uzdrowiska Ko obrzeg mo na z ca  pewno ci
zauwa y  trzy przerwy w przebiegu krzywej jego cyklu ycia. Pierwsza z nich 
pojawia si  ju  po etapie eksploracji (odkrycia) nowej funkcji turystycznej. 
Druga taka przerwa wyst pi a podczas I wojny wiatowej, podczas której 
uzdrowisko pe ni o funkcj  szpitala wojskowego. Trzecia przerwa by a spowo-
dowana powtórn  funkcj  szpitala wojskowego oraz ca kowitym zniszczeniem 
miasta i uzdrowiska pod koniec II wojny wiatowej (rys. 2)11.

W latach 1800–1945 mo na wyró ni  6 etapów w ramach dwóch cykli y-
cia Ko obrzegu:
1 – odkrycie (do ok. 60 miejsc, pocz tek dzia alno ci turystycznej do obl enia

w 1807 roku), 
2 – wtórne odkrycie (60 do 200 miejsc, powtórne odkrycie funkcji k pielowych 

1810–1825),
3 – pierwotne wprowadzenie dzia alno ci turystycznej (od regulaminu k pieli

do likwidacji twierdzy: 200–800 miejsc, 1825–1873), 
4 – rozwój (800–4200 miejsc; od likwidacji twierdzy do I wojny wiatowej

1873–1914),
5 – stagnacja (3000–2500 miejsc, od ko ca I wojny wiatowej do walk o miasto 

6 III 1945), 
6 – upadek (walki o Ko obrzeg od 6 III 1945 do 18 III 1945 – zag ada miasta  

i uzdrowiska). 

                                                          
11  M. Miedzi ski, Rozwój przestrzenny uzdrowiska Ko obrzeg od 1830 do 2009 roku oraz 

przemiany jego bazy noclegowej w latach 1989–2009, w: W trosce o przysz o  ko obrzeskiego 
uzdrowiska – mi dzynarodowe forum uzdrowiskowe, red. E. Wi niewski, Regionalne Stowarzy-
szenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, wydawnictwo INTRO-DRUK Ko obrzeg 2009, s. 124–137. 
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Rys. 2. Zmiany liczby miejsc noclegowych miasta Ko obrzeg w latach 1800–1945 

 oraz etapy ycia Ko obrzegu od 1800 roku do 1945 roku 

ród o: badania i opracowanie w asne. (Zmiany liczby miejsc noclegowych przedstawio-
no na dwu wykresach – logarytmicznym i zwyk ym, ze wzgl du ró nice wielko-
ciowe badanej wielko ci bazy noclegowej). 

Trzeci cykl rozwojowy rozpocz  si  w 1950 roku od uruchomienia pie-

szych obiektów uzdrowiskowych. Przez kolejne kilkana cie lat trwa pierwszy 

okres fazy wprowadzenia, a nast pnie rozwoju. Pó niej nast pi o spowolnienie 

rozwoju przechodz ce w faz  konsolidacji po owy lat 70., trwaj ce do 1978 

–1979 roku. W latach 1980–1989 Ko obrzeg wszed  w faz  stagnacji rozwojo-

wej. Okres ten w przypadku Ko obrzegu zako czy  si  etapem powtórnego 

odrodzenia z powodu bardzo intensywnego rozwoju drobnej bazy noclegowej 

i towarzysz cej miasta (kwatery prywatne). Dzi  ten okres mo na okre li  mia-

nem fazy powtórnego odrodzenia bez zmiany g ównej uzdrowiskowej funkcji 

miasta. Po 1989 roku nast pi  gwa towny rozwój nowych ma ych prywatnych 

obiektów noclegowych, a od roku 2000 – szeroko zakrojona modernizacja daw-

nej bazy noclegowej miasta (obiektów z lat 60. i 70.) oraz budowa licznych 

nowych obiektów hotelowo-uzdrowiskowych. Ten etap mo na z kolei okre li

mianem powtórnego intensywnego rozwoju trwaj cego do roku 2008, przerwa-

nego z kolei przez wiatowy kryzys gospodarczy i spowolnienie w Polsce. Od 

1 2 3 4 5 6
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tego czasu nast pi o wyra ne zahamowanie rozwoju bazy noclegowej miasta. 

W maju 2013 roku planowane jest oddanie do u ytku ostatniej realizowanej 

du ej inwestycji – hotelu Olimp III na ponad 300 miejsc. Okres od 2008 do 

2010 roku mo na wst pnie zaliczy  do fazy maksymalnego rozwoju, a nawet – 

cz ciowo – przechodzenia w etap konsolidacji rozwojowej Ko obrzegu. Gesto-

rzy bazy noclegowej podejmuj  starania o mo liwie jak najwi ksze wype nienie

obiektów noclegowych, natomiast w adze miasta widz  konieczno  odnowy 

oraz od wie enia cz ci kluczowych obiektów i atrakcji turystycznych miasta. 

Podejmowane s  tak e dzia ania zmierzaj ce do poprawy funkcjonowania mia-

sta przez przebudow  i modernizacj  jego uk adu komunikacyjnego.  

Istnieje ryzyko zbli ania si  do etapu powtórnej konsolidacji rozwojowej 

zwi zanej ze spowolnieniem rozwojowym oraz konieczno ci  podj cia syste-

matycznych dzia a  modernizacyjno-inwestycyjnych. Za spraw  realizowanych 

wielkich inwestycji hotelowo-apartamentowych oraz istnienia du ej ilo ci dru-

gich domów, mieszka  i apartamentów, mog  pojawi  si  tendencje zmierzaj -

ce do przekszta cenia podstawowej funkcji Ko obrzegu z uzdrowiskowo- 

-wypoczynkowej w funkcj  hotelowo-apartamentowo-uzdrowiskow , przy 

czym podstawowa funkcja uzdrowiskowa mo e sta  si  wówczas funkcj  uzu-

pe niaj c . W celu utrzymania jak najwi kszej liczby pozasezonowych miejsc 

pracy niezb dne jest dalsze utrzymanie statusu najwi kszego uzdrowiska w kra-

ju z zachowaniem jego walorów i zasobów uzdrowiskowych oraz mocne wyj-

cie na europejski rynek us ug uzdrowiskowych. 

Zako czenie rozpocz tych w 2006–2007 roku inwestycji hotelowych, sa-

natoryjnych i apartamentowych spowodowa o zwi kszenie pojemno ci nocle-

gowej miasta z 42 200 miejsc w 2006 roku do ok. 46 000–47 000 ó ek pod 

koniec 2012 roku. Liczba miejsc noclegowych w Ko obrzegu pierwszy raz 

w dziejach miasta przekroczy a liczb  jego sta ej ludno ci. Ko obrzeg znajduje 

si  prawdopodobnie w szczytowej fazie rozwoju przy jednoczesnych oznakach 

zbli ania si  do przej cia w faz  konsolidacji. Obecna sytuacja, w jakiej jest 

miasto Ko obrzeg, sk ania do wyznaczenia uaktualnionego cyklu jego rozwoju, 

z uwzgl dnieniem roli ludno ci miejscowej i lokalnego kapita u turystycznego 

(rys. 3).  
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Rys. 3. Zmiany liczby miejsc noclegowych miasta Ko obrzeg w latach 1945–2025 

 oraz etapy ycia Ko obrzegu od 1945 roku 

ród o: badania i opracowanie w asne. (Zmiany liczby miejsc noclegowych przedstawio-
no na dwu wykresach – logarytmicznym i zwyk ym ze wzgl du ró nice wielko-
ciowe badanej wielko ci bazy noclegowej).  

Po II wojnie wiatowej (rys. 3) mo na wyró ni  nast puj ce etapy rozwoju: 
a  –  pojawianie si  pierwszych obiektów turystycznych (kilkadziesi t miejsc, 

lata 1945–1950), 
A –  odbudowa ocala ej ze zniszcze  wojennych bazy noclegowej oraz budowa 

pierwszych obiektów sanatoryjnych i wczasowych (osi gni cie ok. 2500 
miejsc, lata 1950–1965), 

B –  pierwsza faza intensywnego rozwoju bazy noclegowej (boomu rozwojo-
wego) przez budow  nowych obiektów noclegowych oraz rozwój bazy 
kwater prywatnych w budynkach wielorodzinnych (2500–15 000 miejsc, 
lata 1965–1980), 

C –  faza os abienia rozwoju Ko obrzegu podczas kryzysu gospodarczego  
lat 80. (stagnacja na poziomie 15 000–17 000 ó ek, lata 1981–1989), 

D –  druga faza rozwoju drobnej bazy noclegowej przez budow  i rozbudow
bazy kwater prywatnych (15 500–26 500 ó ek, lata 1990–2001), 

A BC D E Ga F
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E –  trzecia faza intensywnego rozwoju (boomu) bazy noclegowej przez budo-
w  i rozbudow  sanatoriów, hoteli, apartamentowców, z jednoczesnym 
ograniczeniem dalszej budowy nowych i rozbudowy kwater prywatnych 
(26 500–45 200 ó ek, lata 2002–2008),

F –  czwarta faza cyklu ycia cechuj ca si  spowolnieniem budowy i rozbudo-
wy obiektów noclegowych (45 200–50 000 ó ek, lata 2008–2020). Sytua-
cja gospodarcza i ekonomiczna mo e spowodowa  wyd u enie lub skróce-
nie tego etapu ycia miejscowo ci turystycznej, 

G – mo liwa pi ta faza cyklu ycia miejscowo ci turystycznej, cechuj ca si
stagnacj  rozwojow . W tej fazie mo e zosta  osi gni ta najwy sza mo -
liwa liczba miejsc noclegowych w granicach miasta Ko obrzeg
(ok. 50 000–51 000 ó ek – ok. 2020–2025 roku). Na tym etapie mo e wy-
st pi  zjawisko odrodzenia lub upadku funkcji uzdrowiskowo-turystycz-
nych Ko obrzegu. Kluczowe w tym przypadku jest zwi kszanie wska ni-
ków jako ciowych, a nie ilo ciowych rozwoju miasta i jego funkcji tury-
stycznych. 
Analiza przebiegu cyklu ycia dla uzdrowiska Ko obrzeg pozwala zauwa-

y  wyst powanie przez ca y okres trwania cyklu przedwojennego i powojen-
nego pewnych istotnych waha  koniunkturalnych, cechuj cych si  etapami 
wzrostu, a nawet hossy lub spadku – wyj tkowo recesji (podobnie jak przebie-
gaj  cykle koniunkturalne w gospodarce). Dla uzdrowiska Ko obrzeg cykle 
takie maj  tak e zró nicowan  d ugo . W okresie powojennym wzrost lub 
hossa trwa y po ok. 20 lat, natomiast okresy spowolnienia lub recesji trwa y
krócej – rednio po ok. 5 do 10 lat. Fazy te trudno wyró ni  w okresie przedwo-
jennym, niemniej jednak s  one tam widoczne. Cz ciowo jest to tak e po-
twierdzenie wyst powania tzw. cykli wieloletnich podobnych do cykli koniunk-
turalnych w gospodarce. 

Uzdrowisko Ko obrzeg w latach 1990–2008 znajdowa o si  w fazie inten-
sywnej dwuetapowej modernizacji oraz rozbudowy istniej cej bazy noclegowej. 
Po 2008 roku nast pi o wyra ne zahamowanie tempa rozwoju bazy noclegowej, 
co oznacza  mo e zbli anie si  do fazy konsolidacji cyklu ycia miejscowo ci
turystycznej. Produkt, jakim jest ogólny potencja  turystyczno-uzdrowiskowy, 
oraz wizerunek i marka miasta Ko obrzeg wchodz  prawdopodobnie w okres 
dojrza o ci zwi zanej z dominacj  na rynku uzdrowiskowym kraju. 

Etap, na jakim znalaz  si  Ko obrzeg, potwierdzaj  wska niki i mierniki 
funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki turystycznej wskazuj ce, e uzdrowi-
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sko to osi gn o dominuj c  pozycj  w ród polskich uzdrowisk i jako jedyne 
konkuruje z kilkoma najwi kszymi centrami turystycznymi kraju12. Dla Ko o-
brzegu mo liwe jest przej cie z rozwoju na poziomie krajowym w dalszy roz-
wój na poziomie mi dzynarodowym. Wymaga to jednak rozpocz cia intensyw-
nych dzia a  zmierzaj cych do „od wie enia” i intensywnej promocji marki 
Ko obrzeg oraz wprowadzenia miasta – uzdrowiska na poziom mi dzynarodo-
wy, aby przeciwdzia a  (opó ni ) nadej cie fazy konsolidacji jego rozwoju. 

Niezb dne jest tak e podj cie intensywnych dzia a  zwi zanych z moder-
nizacj  miasta – popraw  jego funkcjonowania oraz realizacj  istotnych z punk-
tu widzenia kuracjuszy i turystów inwestycji, a tak e rozwi za  funkcjonal-
nych. Ko obrzeg wymaga nowej wizji i nowego postrzegania w sensie prak-
tycznym, funkcjonalnym i znaczeniowym. Z punktu widzenia turystów i kura-
cjuszy najwa niejsza jest dalsza poprawa dzia ania oraz zró nicowania bazy 
noclegowej, zdecydowana poprawa dost pno ci komunikacyjnej, zró nicowa-
nie i rozbudowa bazy towarzysz cej. Nale y dalej ró nicowa  i uatrakcyjnia
ofert  turystyczn  miasta oraz ostatecznie przekroczy  próg rozwojowy miasta 
Ko obrzeg.

2. Ko obrzeg w wietle teorii progowej B. Malisza 

Intensywny rozwój funkcjonalny, przestrzenny i gospodarczy Ko obrzegu
pozwala na szukanie odpowiedzi, jak rozwijaj  si  miasto i jego funkcje w ra-
mach za o e  teorii progowej B. Malisza13, zmodyfikowanej przez J. Koz ow-
skiego14, przez pomini cie „nowego mieszka ca” i wprowadzenie „podstawo-
wych jednostkach mieszkalnych”15.

Zgodnie z teori  progow  B. Malisza o rodki miejskie napotykaj  w swo-
im rozwoju ludno ciowym i przestrzennym na ograniczenia rozwoju, w ród
których nale y wymieni :

                                                          
12  M. Miedzi ski, Miasto Ko obrzeg wiod cym uzdrowiskiem…
13  B. Malisz, Metoda analizy progowej…
14  J. Koz owski, Analiza progowa…
15  P. Eberhard, Zarys wybranych metod z ekonomiki planowania uk adów osadniczych,

w: „Przegl d Geograficzny”, t. LII, zeszyt 3, IGIPZ PAN, Warszawa, 1980, s. 519–542. 



218 Mariusz Miedzi ski

– ograniczenia fizyczne (wynikaj ce ze zró nicowania cech fizjograficz-
nych terenu), 

– ograniczenia funkcjonalne (wynikaj ce z uk adu form u ytkowania  
terenu),

– ograniczenia technologiczne (wynikaj ce z cech uk adu infrastruktury 
technicznej),

– ograniczenia strukturalne (wynikaj ce z konieczno ci przebudowy 
struktury terenu). 

Ka de z tych ogranicze  mo e by  przekroczone (przezwyci one) w celu 
dalszego rozwoju miasta, jednak zwi zane to jest ze znacznymi nak adami fi-
nansowymi, a tak e z podniesieniem kosztów funkcjonowania miasta (np. kosz-
ty funkcjonowania infrastruktury komunalnej). Koszty jednorazowe i sta e
funkcjonowania oraz rozwoju miasta s  kosztami progowymi, a koszt przekro-
czenia danego progu nie jest ci g y, lecz odbywa si  etapami (skokowo), wy-
znaczanymi z kolei przez ograniczenia progowe. Rozwój przestrzenny, ludno-
ciowy albo przyrost substancji mieszkaniowej mo e odbywa  si  bez ponosze-

nia kosztów progowych, jednak stanie si  to kosztem jako ci warunków ycia 
mieszka ców i osób przyjezdnych oraz powi kszaniem problemów funkcjonal-
nych miasta16.

Doskona ym przyk adem pokonania progu rozwojowego przez Ko obrzeg
by a infrastruktura komunalna (wodoci gi, kanalizacja, gazyfikacja i utylizacja 
odpadów) realizowana na prze omie lat 80. i 90. Obecnie przyk adem przekra-
czania progu rozwojowego Ko obrzegu s  inwestycje komunikacyjne realizo-
wane ju  od 2008 roku i projektowane a  do 2020 roku (budowa sieci  
4-pasmowych, 2-jezdniowych dróg dojazdowych, obwodnic, dróg ekspreso-
wych S-6 i S-11 na obszarze miasta i jego najbli szego zaplecza). S  to dwa 
kluczowe przyk ady pokonywania progu rozwojowego Ko obrzegu, obok któ-
rych mo na jeszcze wymieni  rozproszone, ale kosztoch onne inwestycje spor-
towo-kulturalno-rozrywkowo-wypoczynkowe, podnosz ce rang  miasta z po-
ziomu o rodka ponadpowiatowego na o rodek o znaczeniu subregionalnym – 
wojewódzkim (Kompleks Sportowy Milenium, stadion pi karski, projektowany 
stadion lekkoatletyczny, Regionalne Centrum Kultury, planowana modernizacja 
amfiteatru i molo, rozwój Muzeum Or a Polskiego, renowacja Katedry i po-
wstanie w niej 2 kolejnych muzeów, port jachtowy, odbudowa pla  i inne 

                                                          
16  Ibidem, s. 521–522. 
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mniejsze przedsi wzi cia maj ce wp yw na rozwój bazy sportowo-kulturalno- 
-rozrywkowo-wypoczynkowej Ko obrzegu). Form  przekroczenia progu roz-
wojowego miasta, a zw aszcza jego gospodarki, jest tak e rozbudowa portu 
morskiego (wej cie do portu i drogi dojazdowe) wymagaj ca ogromnych nak a-
dów finansowych, stwarzaj ca nowe mo liwo ci rozwojowe (prze adunki,
transport, logistyka, sk adowanie) dla miasta, w którym nie mo na lokalizowa
funkcji typowo przemys owych (funkcja portowa jest do  trudna do pogodze-
nia z funkcj  uzdrowiskow ).

Miernikiem pozwalaj cym ustali , na którym etapie teorii progowej  
B. Malisza jest obecnie miasto Ko obrzeg, mo e by  tak e liczba lokali miesz-
kalnych (lub izb) w uj ciu globalnym oraz skala przyrostu zasobów mieszka-
niowych17. Pomocna mo e by  tu tak e ogólna powierzchnia zasobów mieszka-
niowych oraz jej przyrosty roczne. W ci gu ostatnich 20 lat przyrost zasobów 
mieszkaniowych osi gn  najwy sze warto ci w historii miasta, co potwierdza 
jego wysok  atrakcyjno  inwestycyjn  i mieszkaniow . Miasto Ko obrzeg pod 
koniec 2012 roku zamieszkiwa o 46 695 osób, natomiast zasoby mieszkaniowe 
przekroczy y 21 000 mieszka  licz cych ponad 72 000 izb. Dla porównania: 
w 1988 roku w Ko obrzegu u ytkowane by y 12 333 mieszkania o cznej
powierzchni 670 063 m2. Warto wspomnie , i  w 2002 roku zasoby mieszka-
niowe Ko obrzegu zwi kszy y si  do 16 793 lokali o cznej powierzchni  
1 048 074 m2. Wed ug danych z 2011 roku zasoby mieszkaniowe miasta osi g-
n y blisko 21 000 mieszka  o cznej powierzchni 1 340 500 m2. Zatem w ci -
gu 22 lat zasoby mieszkaniowe podwoi y si , co wiadczy o bardzo intensyw-
nym rozwoju miasta i przekraczaniu przez nie progu rozwojowego (nag y sko-
kowy przyrost zasobów mieszkaniowych). By o to jednak mo liwe po wspomi-
nanej wcze niej rozbudowie infrastruktury komunalnej w tym czasie liczba 
ludno ci miasta wynosi a odpowiednio 42 177 (1988 rok), 44 947 (2002 rok) 
i 47 078 osób w 2012 roku. W ci gu 23 lat nast pi  wzrost o 11%. Porównuj c
przyrost ludno ci (11%), liczby mieszka  (166%) oraz ich powierzchni u yt-
kowej (202%), mo na stwierdzi e Ko obrzeg pokona  swój próg rozwojowy 
w zabudowie mieszkaniowej, nie zwi kszaj c przy tym znacz co liczby ludno-
ci (tabela 1). 

Z tabeli wynika, e w latach 1988–2011 odnotowano najwi kszy przyrost 
substancji mieszkaniowej miasta nie tylko w ca ym okresie powojennym, ale 

                                                          
17  J. Koz owski, Analiza progowa…
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tak e w ca ej jego historii. Mimo podwojenia powierzchni u ytkowej mieszka
liczba mieszka ców Ko obrzegu zwi kszy a si  o niespe na 11%. Dowodzi to, 
jak du y potencja  noclegowy powsta  w tym uzdrowisku, nie licz c budowanej 
w tym samym czasie innej nowej turystycznej bazy noclegowej w hotelach, 
sanatoriach i innych obiektach uzdrowiskowych.  

Tabela 1 

 Zasoby mieszkaniowe i ludno  miasta Ko obrzeg w latach 1988–2011 

Rok
Liczba

mieszka
Liczba izb 

Powierzchnia 
u ytkowa mieszka

ogó em 

Liczba mieszka ców
ogó em 

1988 12 551  670 063 43 538 

1995 14 469 49 764 800 917 47 301 

1996 14 623 50 463 815 177 47 480 

1997 14 685 50 803 823 021 47 886 

1998 14 787 51 250 833 933 48 082 

1999 14 927 51 877 847 585 45 029 

2000 15 065 52 484 863 414 45 107 

2001 15 356 53 423 887 266 44 995 

2002 17 153 61 862 1 084 167 44 803 

2003 17 417 62 803 1 102 515 44 834 

2004 17 682 63 541 1 119 308 44 932 

2005 18 044 64 492 1 147 333 44 887 

2006 19 034 66 616 1 205 703 44 737 

2007 19 387 67 552 1 235 475 44 889 

2008 19 841 68 588 1 273 972 44 925 

2009 20 495 70 315 1 313 295 44 991 

2010 20 774 71 046 1 328 829 47 103 

2011 20 900 71 500 1 340 500 47 078 

ród o: dane statystyczne GUS za lata 1988–2011. Opracowanie w asne.

Z bada  szacunkowych autora wynika e potrzeby mieszkaniowe samych 
mieszka ców Ko obrzegu zaspokaja ok. 60% potencja u mieszkaniowego mia-
sta. Ok. 10% lokali mieszkalnych jest systematycznie wykorzystywanych jako 
apartamenty lub mieszkania do wynaj cia w ramach komercyjnego wynajmu 
dla celów turystycznych na wolnym rynku (ok. 7000 miejsc noclegowych), 
natomiast pozosta e ok. 30% powierzchni mieszkaniowej miasta stanowi  dru-
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gie domy, apartamenty i mieszkania, b d ce w asno ci  samych w a cicieli
(ok. 7000 lokali dla 21 tysi cy osób). W zabudowie mieszkaniowej miasta za-
mieszkuje ok. 47 000 mieszka ców Ko obrzegu, baza noclegowa mieszka
o charakterze komercyjnym (mieszkania i apartamenty do wynaj cia) to kolej-
ne ok. 7000 miejsc noclegowych. Obiekty pe ni ce rol  drugich domów, apar-
tamentów czy mieszka  s  z kolei miejscem czasowego zamieszkania  
ok. 21 000 osób. Zatem czna pojemno  miasta w ramach zabudowy mieszka-
niowej wynosi obecnie ok. 75 000 osób. Baza noclegowa Ko obrzegu (sanato-
ria, hotele, pensjonaty, inne du e obiekty noclegowe, kwatery prywatne 
w domkach jednorodzinnych – bez apartamentów i mieszka  do wynaj cia)
osi gn a kolejne 40 000 ó ek, a zatem czna techniczna pojemno  mieszka-
niowa i noclegowa miasta wynosi ju  ok. 105 000 osób. Jest to wielko  ponad 
dwukrotnie wi ksza ni  w okresie mi dzywojennym (38 000 mieszka ców
i ok. 5000 miejsc noclegowych). 

Wykorzystuj c powy sze dane dotycz ce skali rozwoju liczby ludno ci
miasta, pojemno ci noclegowej drugich domów i mieszka  oraz ca ej oficjalnej 
i nieoficjalnej wykorzystywanej dla celów turystycznych dost pnej bazy nocle-
gowej, mo na stworzy  nowy model progowy rozwoju Ko obrzegu. Z kolei, 
wykorzystuj c za o enia zmodyfikowanego cyklu ycia miejscowo ci turys-
tycznej wed ug Butlera, mo na na bazie teorii progowej B. Malisza zmodyfi-
kowanej przez Koz owskiego zbudowa  i zaproponowa  „progowy cykl ycia 
obszaru turystycznego”, gdzie cykl ycia na przyk adzie miejscowo ci tury-
stycznej Ko obrzeg zosta  opracowany z uwzgl dnieniem za o e  teorii progo-
wej (rys. 4). 

Model progowego cyklu ycia obszaru turystycznego na przyk adzie Ko-
obrzegu mo e by  istotnym uzasadnieniem potrzeb dalszej realizacji przygo-

towywanych inwestycji infrastrukturalnych, w tym dalszej przebudowy uk adu
komunikacyjnego, rozwoju handlu wielkopowierzchniowego, rozbudowy portu 
morskiego, a tak e dyskusji na temat zmiany granic administracyjnych czy 
podniesienia miasta do rangi gminy o statusie powiatu grodzkiego. S  to dzia a-
nia, które mo na zaliczy  do kolejnych etapów przekraczania progu rozwojo-
wego miasta Ko obrzeg. Zako czenie procesu pokonania progu rozwojowego 
umo liwi dalsze efektywne funkcjonowanie miasta oraz wp ynie na jako y-
cia i dalsz  popraw  jako ci ycia mieszka ców, kuracjuszy i turystów przeby-
waj cych w Ko obrzegu.
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Podsumowanie

Ko obrzeg w pierwszej dekadzie XXI wieku osi gn  bardzo wa ny mo-
ment swojego rozwoju przestrzenno-urbanistycznego i funkcjonalnego – za-
równo w kontek cie tradycyjnego cyklu ycia obszaru turystycznego, jak i kla-
sycznej teorii progowej. Zaproponowany przez autora rozbudowany model 
„progowego cyklu ycia obszaru turystycznego” TTALC na przyk adzie Ko o-
brzegu uwzgl dnia fakt, e liczba mieszka ców Ko obrzegu od wielu lat nie 
zmienia si , natomiast zasoby mieszkaniowe miasta zwi kszaj  si  systema-
tycznie i s  one w przewa aj cym stopniu wykorzystywane do celów turystycz-
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nych. Lokale mieszkalne wchodz  w sk ad turystycznej bazy noclegowej mia-
sta, cz c si  bezpo rednio z cyklem ycia obszaru turystycznego. Analiza 
rozwoju przestrzennego i inwestycyjnego wskazuje na przekraczanie progu 
rozwojowego miasta, o czym wiadcz  zrealizowane lub zako czone ju  inwe-
stycje umo liwiaj ce jego dalszy rozwój i funkcjonowanie. Silny rozwój sub-
stancji mieszkaniowej, mimo stabilizacji liczby mieszka ców, jest kontynuowa-
ny, jednak uleg  pewnemu wyhamowaniu. Potrzeby nowych terenów inwesty-
cyjno-budowlanych, rozwój portu morskiego oraz problemy komunikacyjne 
wymusi y wielkie inwestycje komunikacyjne kluczowe do przekroczenia progu 
rozwojowego miasta. Po realizacji tych inwestycji miasto powinno mie  za-
pewnione dalsze mo liwo ci rozwoju w perspektywie co najmniej po owy 
obecnego stulecia.

Podsumowuj c opracowany „model progowy cyklu ycia obszaru tury-
stycznego”, mo na stwierdzi , e:

1. Przedwojenne progi rozwojowe Ko obrzegu po II wojnie wiatowej
najszybciej osi gn a turystyczna baza noclegowa, co wi za o si  po-
cz tkowo z jej tymczasowo ci  i zjawiskiem sezonowo ci. Kolejnym 
etapem by a modernizacja bazy noclegowej i dalsza modernizacja mia-
sta, dzi ki czemu uzyskano wyd u enie sezonu. 

2. Zabudowa mieszkaniowa oraz liczba ludno ci Ko obrzegu osi gn a
przedwojenny próg rozwojowy z ok. 20-letnim opó nieniem w sto-
sunku do bazy turystycznej. 

3. Przekraczanie progu rozwojowego oraz przebieg cyklu ycia obszaru 
turystycznego nie jest procesem ci g ym, ale odbywa si  etapowo, 
a oba procesy s  ze sob ci le zwi zane. Potwierdza to proponowany 
„progowy cykl ycia obszaru turystycznego”. 

4. Ka da faza „progowego cyklu ycia obszaru turystycznego”, podobnie 
jak w klasycznym cyklu ycia obszaru turystycznego (TALC), cechuje 
si  okresami przy pieszenia lub spowolnienia jego przebiegu szczegó-
owego oraz wyra nie widocznymi etapami progowymi. Przekraczanie 

progu rozwojowego jest zwi zane z rozwojem technicznym i infra-
strukturalnym, a po jego osi gni ciu mo liwy jest rozwój funkcji tury-
stycznych i kontynuacja cyklu ycia obszaru turystycznego. 

5. W analizach pojemno ci turystycznej oraz zwi zanych z ni  progów 
rozwojowych dla ka dej du ej miejscowo ci turystycznej nale y
uwzgl dnia  trzy sk adowe: liczb  ludno ci sta ej (mieszka cy), liczb
ludno ci rezydencjonalnej (w a ciciele drugich domów i mieszka )
oraz liczb  turystów (kuracjuszy), na podstawie wielko ci ogólnodo-
st pnej czynnej turystycznej bazy noclegowej. Wielko ci te pozwalaj
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wyznaczy  progi rozwojowe dla danej miejscowo ci oraz inne progi 
szczegó owe, np.: turystyczny próg ca oroczny, turystyczny próg se-
zonowy, próg zabudowy mieszkaniowej czy próg zabudowy rezyden-
cjonalnej (drugich domów i mieszka ) oraz ogólny próg szczytowy 
(sezonowy) danej miejscowo ci turystycznej.  

Teoria cyklu ycia obszaru turystycznego R.W. Buttlera oraz teoria pro-
gowa B. Malisza wykazuj  wzgl dem siebie pewne podobie stwo i okazuj  si
kompatybilne wzgl dem siebie. Cechy te pozwoli y na podj cie próby wypro-
wadzenia nowego modelu wspólnego, okre lonego roboczo jako „progowy cykl 
ycia obszaru turystycznego”. Proponowany model wymaga dalszych bada

i potwierdzenia empirycznego na innych przyk adach.

KOLOBRZEG SPA IN THE LIGHT  

OF R.W. BUTLER’S MODIFIED TOURIST AREA LIFE CYCLE

AND B. MALISZ’S THRESHOLD THEORY  

Summary

As the biggest Polish spa and one of the biggest tourist centers in the country in 

terms of tourism and the existing accommodation facilities Kolobrzeg City has achieved 

a leading position next to Warsaw, Krakow and Gdansk. The scale of the tourism sector 

expressed for example as the number of overnight stays and the total number of beds is 

poses a question: at what stage of the life cycle of the classic tourist area is Kolobrzeg, 

and where are its development thresholds. This article aims to analyze the tourist area 

life cycle (TALC) with Kolobrzeg as the example, and attempt to connect it with the 

threshold theory of B. Malisz. Research into the development of housing and tourism 

and into the tourist functions of Kolobrzeg allow to present the concept of „threshold 

tourist area life cycle” (TTALC) taking into account the town’s tourist potential and the 

stock of second homes and flats used in tourism activities. 

Keywords: Kolobrzeg, spa resort, tourist center, tourist area life cycle, threshold  
theory, threshold tourist area life cycle

Translated by Adam Wo niak 
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Politechnika Koszali ska

POTENCJA  TURYSTYCZNY UZDROWISK BA TYCKICH
W POLSCE 

Streszczenie 

G ównym celem by a analiza potencja u turystycznego czterech uzdrowisk ba -

tyckich, tj.: Ko obrzegu, Ustki, winouj cia oraz Sopotu. Podj to m.in. prób  analizy 

potencja u z wykorzystaniem wska nika lokalizacji oraz indeksu specjalizacji Krugma-

na. Przeprowadzona analiza wskaza a ró nice w wyst powaniu poszczególnych ele-

mentów infrastruktury, w tym szczególnie: basenów krytych, kortów tenisowych czy 

te  dost pno ci do sprz tu p ywaj cego. Ze wzgl du na syntetyczn  ocen  potencja u

turystycznego najwy ej oceniono uzdrowisko Sopot, które wzgl dem posiadanej bazy 

noclegowej oferuje najlepiej rozwini t  infrastruktur  sportowo-rekreacyjn , ma te

potencja  dla rozwoju turystyki kongresowej. 

S owa kluczowe: potencja  turystyczny, turystyka zdrowotna, wska nik lokalizacji 

Wprowadzenie

Uzdrowiska w Polsce stanowi  wa n  sk adow  oferty turystycznej, przy 
czym ich produkt turystyczny w pewnym stopniu ró ni si  od typowych pro-
duktów oferowanych przez popularne miejscowo ci turystyczne. Wynika to 
mi dzy innymi z walorów przyrodniczych, jakimi powinny dysponowa  miej-
scowo ci uzdrowiskowe, oraz specjalistycznej infrastruktury na potrzeby two-
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rzenia kompleksowych produktów turystycznych. Interesuj cym przy tym wy-
daje si  rozpoznanie potencja u turystycznego uzdrowisk ba tyckich charaktery-
zuj cych si  podobnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.  

Zadaniem opracowania jest ocena potencja u turystycznego uzdrowisk ba -
tyckich w Polsce. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza z wykorzysta-
niem narz dzi statystycznych do oceny i analizy struktury badanych zjawisk. 

1. Istota potencja u turystycznego 

Problematyka dotycz ca potencja u turystycznego nie jest uporz dkowana
w literaturze nauk o turystyce. Z punktu widzenia gospodarczego zagadnienia te 
koresponduj  z kategori  produktu turystycznego lub pomiarem poda y turys-
tycznej za po rednictwem syntetycznego miernika, jakim jest atrakcyjno  tu-
rystyczna1.

W literaturze przedmiotu w strukturze potencja u turystycznego wyodr b-
niane s  zasoby strukturalne i funkcjonalne. Do strukturalnych zaliczane s
sk adniki ekonomiczne i infrastrukturalne, pomijane s  jednak e elementy i pro-
cesy dotycz ce dzia alno ci podmiotów bezpo redniej gospodarki turystycznej 
w uj ciu regionalnym i lokalnym. St d w uj ciu ekonomicznym potencja  turys-
tyczny to zasoby przyrodnicze, kulturowe, kadrowe, kapita owe lokalizacyjne, 
finansowe, organizacyjne i informacyjne, które kszta tuj  mo liwo  kreowania 
oferty turystycznej obszaru (regionu, gminy, miasta) oraz bezpo rednio wp y-
waj  na wielko  i struktur  ruchu turystycznego, a tym samym kszta tuj  przy-
chody z turystyki przyjazdowej2.

Z kolei S. Bosiacki i B. Ho derna-Mielcarek za potencja  turystyczny 
uznaj  wszystkie zasoby (elementy) rodowiska naturalnego, kulturowego, za-
gospodarowania turystycznego, dost pno ci komunikacyjnej, paraturystycznej 
infrastruktury turystycznej, zasoby ludzkie oraz elementy sektora turystyczne-

                                                          
1 Potencja  turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. A. Panasiu-

ka, Uniwersytet Szczeci ski, Zeszyty Naukowe nr 591, „Ekonomiczne Problemy Us ug” nr 53, 
Szczecin 2010, s. 11. 

2  A. Panasiuk, Rola informacji turystycznej w kszta towaniu potencja u turystycznego na 
przyk adzie gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Potencja  turystyczny…, s. 229. 
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go, które stwarzaj  mo liwo  podj cia dzia ania s u cego osi gni ciu zamie-
rzonego celu w dziedzinie turystyki3.

Natomiast wed ug J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. W odarczyka potencja
turystyczny obejmuje wszystkie te elementy rodowiska geograficznego oraz 
zachowania cz owieka, które mog  by  wykorzystane do uprawiania b d  zaj-
mowania si  turystyk . Wymienieni autorzy wyró niaj  zatem nast puj ce ele-
menty potencja u turystycznego: zasoby strukturalne (walory turystyczne, zago-
spodarowanie turystyczne, dost pno  komunikacyjn  i inne) oraz zasoby funk-
cjonalne (uwarunkowania kulturowe, spo eczno-demograficzne, ekologiczne, 
psychologiczne oraz funkcjonuj ce mo liwo ci ekonomiczne, polityczne i tech-
nologiczne). Zdaniem tych autorów wymienione elementy warunkuj  rozwój 
turystyki na okre lonym terenie4.

Podobnie potencja  turystyczny definiuje B. Meyer. Wed ug niej potencja
turystyczny to wszelkie elementy rodowiska geograficznego oraz zachowania 
cz owieka, które mog  by  wykorzystywane do uprawiania turystyki lub zaj-
mowania si  tym zagadnieniem. Tak szerokie rozumienie poj cia „potencja
turystyczny” powoduje uwzgl dnienie w jego ramach bardzo wielu czynników, 
mog cych w sposób bezpo redni lub po redni oddzia ywa  na rozwój turystyki 
w regionie. W najbardziej ogólnym uj ciu elementy potencja u turystycznego 
okre la si  mianem zasobów, czyli obiektywnie istniej cych czynników, które 
w okre lonej sytuacji mog  by  wykorzystane dla rozwoju turystyki5.

Autorka wyró nia zatem zasoby o charakterze strukturalnym oraz funk-
cjonalnym. Pierwsza grupa obejmuje elementy w bezpo redni sposób odnosz -
ce si  do istniej cych w regionie kategorii, które mog  by  wykorzystane 
w procesie kreowania produktu turystycznego obszaru (m.in. atrakcje turys-
tyczne, zagospodarowanie turystyczne, dost pno  komunikacyjna obszaru oraz 
pozosta e czynniki mog ce sprzyja  rozwojowi turystyki – np. wolne tereny 
pod inwestycje turystyczne). Do grupy zasobów funkcjonalnych zalicza nato-
miast ogó  czynników, które mog  by  pomocne w zagospodarowaniu istniej -

                                                          
3  S. Bosiacki, B. Ho derna-Mielcarek, Potencja  turystyczny Poznania jako podstawa 

kreowania produktów markowych, w: Potencja  turystyczny…, s. 42. 
4  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. W odarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, 

s. 51–52. 
5  B. Meyer, Aktywno  samorz du lokalnego jako element potencja u turystycznego na 

przyk adzie gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Potencja  turystyczny. Zagadnienia 
przestrzenne, praca zbiorowa pod red. B. Meyer, Uniwersytet Szczeci ski, Zeszyty Naukowe  
nr 590, „Ekonomiczne Problemy Us ug” nr 52, Szczecin 2010, s. 23–24. 
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cych zasobów strukturalnych, obejmuj cych zarówno elementy wewn trzne
zwi zane bezpo rednio z danym obszarem, jak i zewn trzne w stosunku do 
niego (m.in. uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, psychologiczne, 
technologiczne i ekologiczne oraz polityczne)6.

Potencja  turystyczny definiuje równie  B. Marciszewska (2010). Wed ug
tej autorki, je li przyj , i  potencja  turystyczny tworz  wszystkie komponenty, 
dzi ki którym mo na liczy  na ilo ciowe i jako ciowe zmiany w turystyce  
(na obecnym etapie i w przysz o ci), to nale y do niego zaliczy  zarówno walo-
ry przyrodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne ró nego typu, infra-
struktur  turystyczn , lokalizacj  obiektów noclegowych, jak i dost pno  wie-
lu us ug i produktów, bez których tury ci nie mieliby szans otrzyma  pe nej
satysfakcji. To szerokie rozumienie potencja u turystycznego wykracza poza 
ramy atrakcyjno ci turystycznej regionu, a tym samym ujmuje kompleksowo 
warunki rozwoju (g ównie mocne strony i szanse) turystyki na tym obszarze. 
W ród komponentów potencja u turystycznego regionu szczególn  rol  odgry-
wa jego atrakcyjno  turystyczna oraz produkty turystyczne7.

2. Definicja turystyki zdrowotnej wed ug ró nych autorów 

Turystyka zdrowotna definiowana jest przez wielu autorów w ró ny spo-
sób (tabela 1). 

Do najcz ciej uprawianych form turystyki zdrowotnej nale y zaliczy
m.in.: turystyk  uzdrowiskow , turystyk  medyczn , turystyk  lecznicz , gdzie 
g ównym motywem ich uprawiania jest leczenie lub poprawa stanu zdrowia 
(tzw. turystyka zdrowotna w szerokim znaczeniu) oraz urlop zdrowotny i tury-
styk  wellness & spa, przy uprawianiu których celem dominuj cym jest zacho-
wanie zdrowia (tzw. turystyka zdrowotna w w skim znaczeniu). 

Miejscami umo liwiaj cymi w najwi kszym stopniu uprawianie wy ej
wymienionych form turystyki s  uzdrowiska. S  to przede wszystkim te miej-
scowo ci, gdzie prowadzi si  dzia alno  zwi zan  ze wiadczeniem us ug lecz-

                                                          
6  Ibidem, s. 24–25. 
7  B. Marciszewska, Potencja  turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, w: Po-

tencja  turystyczny. Zagadnienia przestrzenne…, s. 13. 
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nictwa uzdrowiskowego8. Formy turystyki zdrowotnej rozwijaj  si  g ównie na 
obszarach o atrakcyjnych walorach krajobrazowych, gdzie wyst puj  naturalne 
czynniki lecznicze, a tak e warunki bioklimatyczne. W ród surowców leczni-
czych wymienia si  m.in.: wody mineralne i termalne, peloidy, torfy lecznicze 
(borowiny) oraz lecznicze w a ciwo ci klimatu. 

Tabela 1 

Definicja turystyki zdrowotnej wed ug ró nych autorów 

Lp. Autor (Autorzy) Definicja 
1 2 3 

1.
Bennett M., King B., 
Milner L. 

Uwa aj , e aby sformu owa  wszechstronn  definicj
turystyki zdrowotnej, nale y wzi  pod uwag  podró e
do uzdrowisk w celach zdrowotnych dzi ki po czeniu
aktywno ci fizycznej i medycznych terapii, zach ty 
rz dów pa stw do przyje d ania go ci z zagranicy  
w celach zdrowotnych, korzystanie z rejsów oferuj cych 
specyficzne zdrowotne terapie, w drówki do g ównych 
rzek dla fizycznego i duchowego oczyszczenia, zdrowot-
ne powody wyjazdów do obszarów o ciep ym klimacie 

2. Gaworecki W.W. 

Autor turystyk  zdrowotn  przedstawia jako odnow  si ,
g ówny cel, któremu jest podporz dkowany tryb ycia  
w miejscowo ci turystycznej, stan zdrowia uczestnika 
turystyki zdrowotnej okre lany jako stan wyczerpania 
lub przem czenia, powoduj cy potrzeb  sp dzania urlo-
pu we wskazanym przez lekarza sposób, w miejscu  
i porze roku, aktywny charakter wypoczynku, którego 
formy powinny by  dostosowane do indywidualnych 
mo liwo ci turysty 

3. Lewandowska A. 

Proponuje uj cie poda owe, uwa aj c za turystyk
zdrowotn  us ugi zaspokajaj ce potrzeby zdrowotno- 
-wypoczynkowe, popraw  zdrowia i samopoczucia. Wy-
ró nia w ród form turystyki zdrowotnej: tradycyjne, kla-
syczne podej cie, w tym pobyty uzdrowiskowe, nowe 
formy, us ugi wspomagaj ce dba o  o cia o oraz relak-
sacji, us ugi maj ce wp yw na duchowo  turystów 

4. Jagusiewicz A. 

Twierdzi, e turystyka zdrowotna polega na indywidual-
nych pobytach w uzdrowisku przy równoczesnym korzy-
staniu z odpowiednich zabiegów i treningów usprawnia-
j cych i rewitalizacyjnych oraz dobrodziejstw leczni-
czych klimatu 

                                                          
8  A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fi-

zycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2009, s. 41. 
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1 2 3 

5. Szamborski Z. 

Postrzega turystyk  zdrowotn  jako jedn  z dzia alno ci
s u c  odnowie si  psychofizycznych cz owieka. Tury-
styka zdrowotna jest zatem takim rodzajem dzia alno ci
turystycznej, której intencja, czas i formy uprawiania 
wybrane s  w sposób dobrowolny, ale zarazem wiado-
my dla poprawy zdrowia 

6. Szromek A.R. 

Turystyk  zdrowotn  mo na uprawia  nie tylko w miej-
scowo ciach maj cych status uzdrowiska, ale równie
tych, które pozwalaj  na efektywn  realizacj  funkcji 
zdrowotnej. Mog  to by  miejscowo ci o korzystnych 
w a ciwo ciach klimatycznych, walorach krajobrazo-
wych oraz warunkach umo liwiaj cych pobyt w celach 
zdrowotnych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk,
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Kato-
wice 2009, s. 21; eadem, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce, Wydaw-
nictwo SENSUS, Kraków 2009, s. 9; A.R. Szromek, Turystyka w polskich 
uzdrowiskach, Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej, „Organizacja i Zarz dza-
nie”, nr 40, Gliwice 2007, s. 267–288; M. Boruszczak, Turystyka zdrowotna,
Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa, Gda sk 2010, s. 17. 

Podstawowym aktem prawnym tzw. prawa uzdrowiskowego jest ustawa 
z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Okre la ona 
uzdrowisko jako obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdro-
wiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajduj cych si  na jego 
obszarze naturalnych surowców leczniczych, któremu zosta  nadany status 
uzdrowiska9.

Natomiast lecznictwo uzdrowiskowe w my l cytowanej ustawy uzdrowi-
skowej to zorganizowana dzia alno  polegaj ca na udzieleniu wiadcze  opieki 
zdrowotnej, prowadzona w uzdrowisku przez zak ady lecznictwa uzdrowisko-
wego przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: w a ciwo ci natu-
ralne surowców leczniczych, w a ciwo ci lecznicze klimatu, w tym talasotera-
pia i subterraneoterapia oraz w a ciwo ci lecznicze mikroklimatu, a tak e towa-
rzysz ce temu zabiegi fizykalne. 

                                                          
9  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, DzU z 2005 nr 167, poz. 1399  
ze zm. 
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Lecznictwo uzdrowiskowe w my l ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 roku 
o dzia ach administracji rz dowej10 mie ci si  w kompetencji ministra w a ci-
wego do spraw zdrowia (art. 33). Lecznictwo uzdrowiskowe jest jedn  z g ów-
nych dziedzin dzia alno ci na obszarach uzdrowiskowych i w my l art. 15 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanej ze rodków publicznych11 nale y do jednych z 22 wiadcze  opieki 
zdrowotnej.

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce determinowany jest kilko-
ma zasadniczymi czynnikami, takimi jak m.in.: wzrost liczby ludno ci, tenden-
cj  dalszej industrializacji i urbanizacji, wzrostem indywidualnego i zbiorowego 
spo ycia oraz wynikaj cym z wymienionych czynników zapotrzebowaniem 
spo ecznym na lecznictwo uzdrowiskowe. Choroby naszego okresu historycz-
nego zwi zane s  przede wszystkim z ujemnym wp ywem czynników rodowi-
skowych, st d te  mno ce si  objawy braku przystosowania, frustracji i aliena-
cji, powoduj ce zaburzenia w procesach somatycznych, wymagaj ce odnowy 
si  biologicznych. Niezast pionym elementem staje si  tu lecznictwo uzdrowi-
skowe. Aby jednak zadanie to zosta o spe nione, konieczne jest stworzenie 
optymalnego modelu zagospodarowania pewnych obszarów dla potrzeb lecz-
nictwa, wypoczynku i turystyki w najbardziej korzystnych pod ka dym wzgl -
dem uk adach pasmowych uzdrowiskowo-turystycznych12.

3. Metoda oceny potencja u regionów 

Do pomiaru potencja u turystycznego uzdrowisk wykorzystano wspó -
czynnik lokalizacji oraz indeks specjalizacji Krugmana, które bazuj  na analizie 
struktury badanej zmiennej w uk adzie przedmiotowym i regionalnym13.

                                                          
10  Ustawa z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej, DzU z 1997  

nr 141, poz. 943 ze zm. 
11  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

rodków publicznych, DzU z  2004  nr  210, poz. 2135 ze zm. 
12  B. Trzeciak, Uzdrowisko Ko obrzeg. Walory lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne,

Wydawnictwo FENIKS, Koszalin 1996, s. 29. 
13  Opis wspó czynników oraz indeksów wykorzystywanych w badaniach nad konkuren-

cyjno ci  mo na znale  w pracach: B. Suchecki, E. Antczak, Koncentracja i specjalizacja  
w przestrzennych analizach ekonomicznych, w: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele 
analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2010, 
s. 129–161 oraz E. a niewska, R. Chmielewski, P. Nowak, Definicje, modele i studia nad re-
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Analiza zbioru regionów R w przestrzeni (r = 1, 2, …, R), odnosi si  do 
warto ci zmiennej przyj tej na potrzeby badania X: {x1, x2, …xR}. Kluczowym 
zadaniem jest ocena warto ci zmiennej X ze wzgl du na struktur , czyli podo-
bie stwo lub rozproszenie warto ci zmiennej, jak te  ich koncentracj  w regio-
nach. W celu prowadzenia analizy w warunkach porównywalno ci mi dzy ob-
serwacjami w analizach przestrzennych stosuje si  drug  zmienn  Z, zwan
zmienn  wagow . Do analizy przestrzennego rozmieszczenia relacji stosunko-
wych mi dzy zmiennymi X i Z mo na wykorzysta  wspó czynnik lokalizacji: 

,
i
r

r

uiLQ
r w

gdzie:
iu
r

  udzia  indywidualnej obserwacji regionalnej X dla r-tego regionu  

w warto ci ca kowitej i-tej kategorii przekrojowej, 

rw   udzia  indywidualnej obserwacji regionalnej Z dla r-tego regionu 

w warto ci ca kowitej i-tej kategorii przekrojowej. 

Warto  wspó czynnika LQ > 1 oznacza, e dany region ma wi kszy 
udzia  obserwacji X ni  udzia  obserwacji Z w danym regionie. LQ  0 oznacza, 
e analizowane rozk ady obserwacji X i Z s  podobne. Natomiast warto ci

LQ < 1 oznaczaj  niedobór analizowanej obserwacji wzgl dem pozosta ych 
obserwacji.

W badaniach potencja u turystycznego uzdrowisk mo na wykorzysta
równie  indeks specjalizacji Krugmana, który definiuje si  jako sum  ró nic
udzia ów wybranej miary w badanym regionie liczonych od udzia u ca kowitej
dzia alno ci danego regionu (np. zatrudnienia regionalnego) w agregacie krajo-
wym (w ca kowitej krajowej liczbie zatrudnionych wr.):
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gionaln  konkurencyjno ci , w: Konkurencyjno  regionalna. Koncepcje, strategie, przyk ady,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 80–89. 
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Warto ci wska nika bli sze zeru oznaczaj  du e podobie stwo analizowa-
nych struktur, natomiast im wy sze warto ci wska nika, tym wy sza specjaliza-
cja regionu wzgl dem analizowanego zjawiska. 

4. Ocena potencja u turystycznego uzdrowisk ba tyckich

W ród ba tyckich miejscowo ci turystycznych status uzdrowiska ma sze
miejscowo ci, jednak w opracowaniu zdecydowano si  podda  analizie tylko 
cztery, tj.: Ko obrzeg, Ustk , Sopot i winouj cie. Znajduje si  tam cznie
27 815 miejsc noclegowych, przy czym najwy szy udzia  w tej liczbie ma Ko-
obrzeg  45%, nast pnie winouj cie  28%, Ustka  15% oraz Sopot  13%. 

Wymienione uzdrowiska stanowi cznie 4,6% miejsc noclegowych w Polsce. 
S  zatem wa nymi obszarami recepcji turystycznej, których podstawow  funk-
cj  jest wiadczenie us ug z zakresu turystyki zdrowotnej. Pomimo do  jasno 
okre lonej funkcji, jak  pe ni , mo na zada  sobie pytanie odno nie potencja u
turystycznego, jakim dysponuj  i ich specjalizacji. 

Baza noclegowa analizowanych uzdrowisk jest do  zró nicowana. Naj-
wy sza specjalizacja wyst puje w odniesieniu do schronisk m odzie owych  
(Kr = 1,75), domów wycieczkowych (1,44), pól biwakowych (1,21) oraz moteli 
(1,11). Natomiast w przypadku pensjonatów, hoteli, o rodków wczasowych czy 
zak adów uzdrowiskowych mo na mówi  o pewnym podobie stwie struktur, 
przez co w wymienionych przypadkach wska nik specjalizacji osi gn  warto-
ci bli sze zeru (tabela 2). Ocen  potencja u uzdrowisk przeprowadzono na 

podstawie wska nika lokalizacji, gdzie jako drug  warto  wagow  przyj to
struktur  liczby miejsc noclegowych w badanych uzdrowiskach. Pozwoli o to 
na identyfikacj  potencja u turystycznego wzgl dem potencjalnej liczby turys-
tów, którzy mog  odwiedzi  dan  lokalizacj . Wska nik nale y interpretowa
z punktu widzenia komfortu korzystania z us ug turystycznych i dost pu do 
oferowanych atrakcji turystycznych. Warto ci wska nika powy ej jedno ci
wiadcz  o korzystnej relacji analizowanej sk adowej potencja u turystycznego 

do liczby miejsc noclegowych. Wska nik lokalizacji pozwoli  wytypowa
przewagi w potencjale bazy noclegowej w poszczególnych uzdrowiskach. 
Przyk adowo uzdrowisko winouj cie ma znacz c  przewag  w odniesieniu do 
domów wycieczkowych (LQ = 3,58), szkolnych schronisk m odzie owych 
(2,38), o rodków wczasowych (1,32), domów pracy twórczej (1,06), zespo ów



234 Miros aw Marczak, Patrycjusz Zar bski

domków turystycznych (1,7) oraz pól biwakowych (2,0). Natomiast najwi kszy 
potencja  zak adów uzdrowiskowych zlokalizowany jest w Ko obrzegu
(LQ = 1,59). 

Tabela 2 

Charakterystyka bazy noclegowej uzdrowisk 

K
o

ob
rz

eg

w
in

ou
j

ci
e

U
st

ka

So
po

t

Lp. Wyszczególnienie 

LQ

Kr

1. Hotele 0,92 0,46 0,88 2,60 0,40 
2. Motele 2,25 0,00 0,00 0,00 1,11 
3. Pensjonaty 0,71 0,91 1,37 1,77 0,31 
4. Inne obiekty hotelowe 0,57 1,93 0,54 1,00 0,52 
5. Domy wycieczkowe 0,00 3,58 0,00 0,00 1,44 
6. Schroniska m odzie owe 0,00 0,00 0,00 7,95 1,75 
7. Szkolne schroniska m odzie owe 0,75 2,38 0,00 0,00 0,77 
8. O rodki wczasowe 0,69 1,32 1,87 0,38 0,44 
9. O rodki kolonijne 0,00 0,80 5,20 0,00 1,26 

10. O rodki szkoleniowo-wypoczynkowe 1,09 0,72 1,76 0,41 0,31 
11. Domy pracy twórczej 0,00 1,06 3,00 2,02 0,89 
12. Zespo y domków turystycznych 0,09 1,70 1,72 1,81 0,81 
13. Kempingi 1,35 0,00 0,00 3,18 0,86 
14. Pola biwakowe 0,00 3,16 0,79 0,00 1,21 
15. Zak ady uzdrowiskowe 1,59 0,62 0,30 0,59 0,52 
16. Pozosta e obiekty niesklasyfikowane 0,88 2,00 0,00 0,40 0,56 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych z 2011 roku, Bank Danych Lokalnych, 
GUS, 15.03.2013. 

Przedstawione w pierwszej cz ci teoretyczne rozwa ania na temat poten-
cja u wskazuj , i  mo e on by  definiowany w do  szerokim uj ciu, przy 
uwzgl dnieniu wielu czynników przyrodniczych czy antropogenicznych. Mo -
na jednak przyj , i  prób  definiowania i oceny potencja u mo na przeprowa-
dzi  przy uwzgl dnieniu charakteru produktu turystycznego, który tworzymy. 
Poddaj c analizie potencja  turystyczny uzdrowisk ba tyckich, mo na przyj ,
i  ich podstawowym walorem jest renta z po o enia wzgl dem morza i wszel-
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kich dodatkowych atrakcji b d cych pochodn  tego po o enia. Z uwagi na 
nadmorski charakter analizowanych miejscowo ci oraz uzdrowiskowy charakter 
produktu, jaki oferuj , zdecydowano si  na ocen  potencja u turystycznego przy 
uwzgl dnieniu g ównie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz infrastruktury 
dla osób niepe nosprawnych ruchowo (tabela 3). Ocen  potencja u uzupe niono
o mo liwo ci tworzenia produktów turystyki kongresowej.  

Tabela 3 

Wyposa enie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania uzdrowisk 

K
o

ob
rz

eg

w
in

ou
j

ci
e

U
st

ka

So
po

t

Lp. Rodzaj infrastruktury 

LQ

Kr

1. Si ownia 0,86 1,19 0,69 1,43 0,21 
2. Basen kryty 1,59 0,45 0,56 0,66 0,53 
3. Kort tenisowy 1,12 0,00 2,39 1,14 0,56 
4. Boisko do siatkówki lub koszykówki 0,67 0,77 2,35 1,07 0,42 
5. Minigolf 1,12 0,00 3,34 0,00 0,81 
6. Bilard 0,80 0,97 1,67 0,99 0,20 
7. Tenis sto owy 0,73 1,17 1,80 0,61 0,33 
8. Sauna 1,02 0,98 0,61 1,45 0,13 
9. Solarium 1,27 0,78 0,58 1,04 0,25 

10. Wypo yczalnia sprz tu p ywaj cego 0,56 1,79 0,00 1,99 0,69 
11. Wypo yczalnia rowerów 1,00 0,99 0,72 1,35 0,09 
12. Pokój zabaw dla dzieci 1,00 0,53 1,24 1,77 0,26 
13. Pochylnia wjazdowa 0,83 0,73 1,19 1,96 0,30 
14. Drzwi automatycznie otwierane 1,34 0,77 0,32 1,14 0,33 
15. Winda przystosowana dla osób niepe no-

sprawnych 
0,91 1,19 0,58 1,38 0,20 

16. Pokoje/ azienki przystosowane dla osób 
niepe nosprawnych 0,69 1,00 1,34 1,70 0,28 

17. Sala konferencyjna 0,80 0,88 0,92 2,07 0,27 
18. Liczba sal konferencyjnych 0,73 0,55 0,82 3,18 0,55 
19. Liczba miejsc w salach konferencyjnych 0,80 0,48 0,88 3,02 0,51 

 Suma 17,84 15,22 22 27,95  

ród o: ibidem. 

W przypadku kilku produktów mo na mówi  o wysokiej specjalizacji 
miejscowo ci. Dotyczy to m.in. minigolfa (Kr = 0,81), wypo yczalni sprz tu
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p ywaj cego (0,69), kortów tenisowych (0,56) oraz basenów krytych (0,53). 
Natomiast porównywalny potencja  wyst puje w zakresie wyposa enia obiek-
tów w wypo yczalnie rowerów (Kr = 0,09), sauny (0,13) oraz si ownie (0,21). 

Analiza poszczególnych elementów infrastruktury pozwoli a wy oni
przewagi potencja u dla poszczególnych miejscowo ci. Ko obrzeg dysponuje 
konkurencyjnym potencja em w postaci basenów krytych, kortów tenisowych 
oraz minigolfa. W przypadku winouj cia jest to wyposa enie w si ownie, tenis 
sto owy, wypo yczalnie sprz tu p ywaj cego, a tak e obiekty turystyczne wy-
posa one w windy przystosowane dla osób niepe nosprawnych. 

Przewagi potencja u Ustki wyst puj  w przypadku kortów tenisowych, bo-
isk do siatkówki lub koszykówki, minigolfa, a tak e wyposa enia w pokoje 
zabaw dla dzieci. Miejscowo  dysponuje równie  ponadprzeci tnym potencja-
em dla wiadczenia us ug turystycznych osobom niepe nosprawnym ruchowo, 

o czym wiadczy wyposa enie obiektów turystycznych w pochylnie wjazdowe 
oraz pokoje i azienki przystosowane dla osób niepe nosprawnych. 

Potencja  turystyczny Sopotu w odniesieniu do pozosta ych uzdrowisk zo-
sta  oceniony najwy ej. Uzdrowisko dysponuje wysokim potencja em wyposa-
enia obiektów w si ownie, korty tenisowe, sauny, wypo yczalnie sprz tu p y-

waj cego i rowerów oraz pokoje zabaw dla dzieci. Znajduj  si  tam równie
obiekty turystyczne dobrze wyposa one w infrastruktur  dla osób niepe no-
sprawnych, w tym m.in.: pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie otwierane 
oraz windy, pokoje i azienki przystosowane dla osób niepe nosprawnych. Sopot 
dysponuje równie  najlepszymi warunkami dla turystyki kongresowej z uwagi na 
wzgl dnie du  liczb  sal konferencyjnych oraz miejsc w tych salach. 

Suma wska ników lokalizacji pozwoli a na ogóln  ocen  potencja u tury-
stycznego analizowanej infrastruktury. Przyjmuj c tak  sam  wag  dla ka dego
z wska ników, najwy ej oceniono potencja  turystyczny infrastruktury Sopotu 
(27,95) nast pnie Ustki (22,0) i w dalszej kolejno ci Ko obrzegu (17,84) oraz 

winouj cia (15,22). 

Podsumowanie

Potencja  turystyczny jest zagadnieniem do  obszernym, które obejmuje 
wiele elementów istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki. Pomiar poten-
cja u mo e odbywa  si  na zasadzie odr bnej analizy przyj tych wska ników
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lub w uj ciu zbiorczym, tworz c syntetyczne wska niki zbiorczej oceny zjawi-
ska. Potencja  turystyczny mo e by  równie  definiowany ze wzgl du na rodzaj 
produktu turystycznego, jaki dzi ki niemu chcemy tworzy . W opracowaniu 
zaproponowano, aby potencja  turystyczny uzdrowisk ba tyckich podda  ocenie 
ze wzgl du na infrastruktur  sportowo-rekreacyjn , która umo liwia korzysta-
nie z walorów przyrodniczych destynacji. 

G ówn  determinant  rozwoju us ug turystyki zdrowotnej s  wybitne wa-
runki rodowiska przyrodniczego. Jednak obok walorów przyrodniczych wa na
jest równie  infrastruktura turystyczna, która u atwia korzystanie z tych walo-
rów, a tak e dodatkowo wp ywa na stan zdrowia turystów przebywaj cych 
w miejscowo ci uzdrowiskowej. 

Przeprowadzona analiza wskaza a na ró nice w wyst powaniu poszcze-
gólnych elementów infrastruktury, w tym szczególnie basenów krytych, kortów 
tenisowych czy te  dost pno ci do sprz tu p ywaj cego. W przypadku infra-
struktury podstawowej powszechnie spotykanej w obiektach turystycznych, 
takich jak: sauna, solarium czy si ownia, zró nicowanie jest na znacznie ni -
szym poziomie. 

Ze wzgl du na syntetyczn  ocen  potencja u turystycznego najwy ej oce-
niono uzdrowisko Sopot, które wzgl dem bazy noclegowej oferuje najlepiej 
rozwini t  zarówno infrastruktur  sportowo-rekreacyjn , jak równie  ma poten-
cja  dla rozwoju turystyki kongresowej. Uzdrowisko dysponuje równie  najle-
piej przystosowanymi obiektami na potrzeby wiadczenia us ug turystycznych 
osobom niepe nosprawnym ruchowo. 

TOURIST POTENTIAL IN POLAND BALTIC SPAS 

Summary

The main objective was to analyze the potential of tourism four Baltic spas: Ko-

obrzeg, Ustka, winouj cie and Sopot. Attempt to analyze the potential use of location 

indicator and Krugman specialization index. The analysis indicated the differences in 

the occurrence of individual infrastructure elements in particular: indoor swimming 

pools, tennis courts or swimming equipment availability. In view of the synthetic 
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evaluation of the tourist potential maximum rated resort Sopot, which owned the hotel 

accommodation offers the most developed infrastructure for both sport and recreation 

as well as a potential for the development of congress tourism. 

Keywords: tourism potential, health tourism, location indicator

Translated by Patrycjusz Zar bski 
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TURYSTYKA UZDROWISKOWA  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  

NA TLE POLSKI 

Streszczenie 

W artykule przeprowadzono ilo ciow  analiz  bazy noclegowej turystyki uzdro-

wiskowej województwa zachodniopomorskiego na tle Polski. Scharakteryzowano tak e

ruch turystyczny w zak adach uzdrowiskowych w tym regionie. Badanie wykaza o

wa n  rol  województwa zachodniopomorskiego w turystyce uzdrowiskowej Polski. 

W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne z lat 2000–2012 dotycz ce bazy tury-

stycznej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego publikowane przez G ówny Urz d

Statystyczny.

S owa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, baza noclegowa, ruch turystyczny 

Wprowadzenie

Rozwój turystyki uzdrowiskowej determinowany jest przede wszystkim 
wyst powaniem klimatu o walorach leczniczych oraz naturalnych z ó  surow-
ców uzdrowiskowych1. Ich istnienie uzasadnia nadanie danemu obszarowi sta-

                                                          
1 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 279. 
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tusu uzdrowiska. Nadmorskie po o enie województwa zachodniopomorskiego 
oraz wyst powanie bogatych z ó  peloidów i wód leczniczych przyczyni o si
do powstania w regionie atrakcyjnych uzdrowisk klimatycznych, borowino-
wych oraz zdrojowych. Dodatkowym atutem, który stymuluje rozwój turystyki, 
jest po o enie przygraniczne i rozwini ta sie  po cze  komunikacyjnych.  

Celem artyku u jest okre lenie potencja u bazy noclegowej turystyki 
uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego oraz ocena kszta towania
si  ruchu turystycznego w zak adach uzdrowiskowych w tym regionie. W arty-
kule zosta y wykorzystane dane statystyczne dotycz ce bazy turystycznej oraz 
rejestrowanego ruchu turystycznego publikowane przez G ówny Urz d Staty-
styczny. Badanie zostanie przeprowadzone dla lat 2000–2011. 

1. Baza noclegowa turystyki uzdrowiskowej  

Jednym z g ównych czynników zagospodarowania turystycznego umo li-
wiaj cego korzystanie z walorów turystycznych, w tym równie  uzdrowisko-
wych, jest baza noclegowa2. Z jednej strony jej struktura i pojemno  wp ywaj
na wielko  ruchu turystycznego, z drugiej za  – wzmo ony ruch turystyczny 
stymuluje rozwój bazy noclegowej. 

W województwie zachodniopomorskim w roku 2011 zarejestrowanych by-
o 845 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co stanowi o 12% 

obiektów w Polsce. Równocze nie zachodniopomorskie dysponowa o 17,6% 
wszystkich miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwa-
terowania w Polsce.

W ród obiektów turystycznej bazy noclegowej w województwie zachod-
niopomorskim w roku 2011 by o 47 zak adów uzdrowiskowych. Stanowi y one 
5,6% wszystkich obiektów noclegowych w województwie, podczas gdy w Pol-
sce udzia  zak adów uzdrowiskowych w obiektach ogó em wynosi  2,2%. Takie 
dysproporcje utrzymywa y si  w ca ym badanym okresie tj. w latach 2000–
2011 (tabela 1). 

                                                          
2  A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 197. 
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Tabela 1 

Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogó em  

oraz zak adów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim  

w latach 2000–2011 

Obiekty zbiorowego 
zakwaterowania

Zak ady uzdrowiskowe
Odsetek zak adów
uzdrowiskowych 

Lata
Polska

zachodnio-
pomorskie

Polska
zachodnio-
pomorskie

Polska
zachodnio-
pomorskie

2000 8626 1183 140 55 1,62% 4,65% 
2001 8686 1051 130 49 1,50% 4,66% 
2002 7948 1011 126 49 1,59% 4,85% 
2003 7116 1011 127 49 1,78% 4,85% 
2004 6972 914 132 48 1,89% 5,25% 
2005 6723 840 137 51 2,04% 6,07% 
2006 6694 850 145 48 2,17% 5,65% 
2007 6718 848 156 46 2,32% 5,42% 
2008 6857 840 159 49 2,32% 5,83% 
2009 6992 839 158 46 2,26% 5,48% 
2010 7206 816 158 47 2,19% 5,76% 
2011 7039 845 158 47 2,24% 5,56% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl,
23.02.2013.

W badanym okresie liczba zak adów uzdrowiskowych w województwie 
zachodniopomorskim spad a z 55 w roku 2000 do 47 w roku 2011 (tj. o 14,5%). 
Równocze nie w województwie w porównywanych latach liczba turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania ogó em charakteryzowa a si  wi ksz
dynamik  spadku, gdy  zmniejszy a si  o 338 obiektów (28,6%). Nale y zazna-
czy , e w tym samym czasie w Polsce liczba turystycznych obiektów zbioro-
wego zakwaterowania ogó em zmniejszy a si  o 18,4%, natomiast liczba zak a-
dów uzdrowiskowych wzros a o 12,9% (tabela 1).  

W zak adach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego w ro-
ku 2011 by o 10,05 tys. miejsc noclegowych, co stanowi o 33,4% wszystkich 
miejsc noclegowych w tych obiektach w Polsce (tabela 2). Tak wysoki udzia
wiadczy o istotnym znaczeniu zak adów uzdrowiskowych województwa za-

chodniopomorskiego w bazie noclegowej turystyki uzdrowiskowej Polski.  
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Tabela 2 

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania

w obiektach ogó em i zak adach uzdrowiskowych w Polsce  

i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 

Liczba miejsc noclegowych ogó em 
Liczba miejsc noclegowych w zak adach

uzdrowiskowych Lata
Polska zachodniopomorskie Polska zachodniopomorskie 

2000 659862 130389 25433 10161 
2001 641172 116676 23766 9262 
2002 604644 117342 23912 9529 
2003 596460 121325 22437 9326 
2004 584672 108267 22690 8774 
2005 569896 105230 24318 9695 
2006 574612 108797 26518 9831 
2007 582105 109002 27871 9403 
2008 596998 107800 29112 10437 
2009 606501 109506 30987 10609 
2010 610111 106483 31815 11890 
2011 606246 106676 30103 10049 

ród o: ibidem. 

Liczba miejsc noclegowych w zak adach uzdrowiskowych w Polsce oraz 
województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 podlega a ró no-
kierunkowym zmianom (tabela 2). Jednak ostatecznie na koniec badanego okre-
su liczba miejsc noclegowych w tych obiektach wzros a w porównaniu do roku 
2000 o 18,4% w Polsce i spad a o 1,1% w zachodniopomorskim. Zaobserwo-
wane zmiany nie wiadcz  jednak o kurczeniu si  bazy noclegowej w woje-
wództwie (mog  raczej wskazywa  na zmiany organizacyjne, gdy  zwi kszeniu
uleg a liczba miejsc noclegowych przypadaj cych na jeden zak ad uzdrowisko-
wy – rys. 1). 

Turystyka generuje wiele miejsc pracy i jest wa nym elementem stymulu-
j cym rozwój gospodarczy. Nale y zaznaczy , e turystyka uzdrowiskowa cha-
rakteryzuje si  znacznie mniejsz  sezonowo ci  ni  turystyka wypoczynkowa 
i wi kszo  miejsc noclegowych w zak adach uzdrowiskowych w Polsce funk-
cjonuje ca y rok (ponad 96% w 2011 roku). W zwi zku z tym zatrudnienie 
w turystyce uzdrowiskowej podlega znacznie mniejszej sezonowo ci ni  w wy-
poczynkowej. O dobrze rozwini tej funkcji turystyki uzdrowiskowej w woje-
wództwie zachodniopomorskim wiadczy relacja liczby miejsc noclegowych  
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w zak adach uzdrowiskowych do liczby mieszka ców sta ych3. W przeliczeniu 
na 1000 mieszka ców województwa przypada 5,8 miejsc noclegowych w za-
k adach uzdrowiskowych, podczas gdy warto  tego wska nika dla Polski wy-
nosi 0,8.
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Rys. 1. Liczba miejsc noclegowych przypadaj ca na jeden zak ad uzdrowiskowy  

 w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 

ród o: ibidem. 

2. Ruch turystyczny w zak adach uzdrowiskowych 

W latach 2000–2011 liczba turystów korzystaj cych z zak adów uzdrowi-
skowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim charakteryzowa a si
tendencj  rosn c . W Polsce liczba ta w roku 2011 by a a  o 55,8% wi ksza ni
w roku 2000, natomiast w zachodniopomorskim – o 32,5% (tabela 3). Nale y
podkre li , e zarówno dla Polski, jak i dla województwa dynamika wzrostu 
liczby korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych by a wi ksza ni  dla liczby 
korzystaj cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogó em. 
Oznacza to bardziej dynamiczny rozwój turystyki uzdrowiskowej. 

                                                          
3  Wska nik funkcji turystycznej Baretje – ród o: T. Lijewski, B. Miku owski, J. Wyrzy-

kowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 24. 
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Tabela 3 

Liczba turystów korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych w Polsce  

i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 

Lata Polska 
Województwo

zachodniopomorskie
2000 397692 162501 
2001 369193 144202 
2002 354199 146138 
2003 392957 164948 
2004 399805 174079 
2005 435951 177019 
2006 490646 171475 
2007 551531 183935 
2008 605806 217591 
2009 632951 225614 
2010 612164 213469 
2011 619687 215382 

ród o: ibidem. 

Odsetek turystów korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych w woje-
wództwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 wynosi rednio rocznie 
11,5% i by  wy szy ni  w Polsce (rys. 2). Potwierdza to wa n  rol  turystyki 
uzdrowiskowej w rozwoju gospodarczym województwa. Nale y równie  pod-
kre li , e zak ady uzdrowiskowe w zachodniopomorskim przyjmuj rednio
rocznie 38% wszystkich turystów korzystaj cych z tego rodzaju obiektów 
w Polsce (rys. 3). O wzmo onym ruchu turystycznym w zak adach uzdrowi-
skowych w województwie w porównaniu do Polski wiadczy równie  relacja 
liczby turystów korzystaj cych z noclegów w tych obiektach do powierzchni4,
której rednia roczna warto  w badanym okresie w zachodniopomorskim wy-
nios a 8 os./km2, natomiast dla kraju – jedynie 1,6 os./km2. Oznacza to, e re-
gion wykorzystuje swoje dogodne po o enie geograficzne i wyspecjalizowa  si
w turystyce uzdrowiskowej. 

                                                          
4  Wska nik g sto ci ruchu turystycznego – ród o: ibidem, s. 25. 
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Rys. 2. odsetek turystów korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych w liczbie tu-

rystów korzystaj cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 

ogó em w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 

ród o: ibidem. 

Liczba noclegów udzielonych turystom korzystaj cym z zak adów uzdro-
wiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim w badanym okresie 
charakteryzowa a si  tendencj  rosn c . W porównaniu do roku 2000 w roku 
2011 wzros a o 36,7% w Polsce, a w zachodniopomorskim – o 17,3% (tab. 4). 
Niemniej udzia  województwa w liczbie udzielonych noclegów turystom korzy-
staj cym z zak adów uzdrowiskowych utrzymywa  si  na wysokim poziomie  
(w roku 2011 wynosi  31,3%). 

Analiza relacji liczby udzielonych noclegów do liczby turystów korzysta-
j cych z danego rodzaju obiektu daje mo liwo  oceny redniej liczby dni po-
bytu przypadaj cej na jednego turyst . Cech  charakterystyczn  turystyki 
uzdrowiskowej s  d ugie pobyty wynikaj ce m.in. z ustalonych d ugo ci turnu-
sów sanatoryjnych. rednia liczba dni pobytu turysty korzystaj cego z nocle-
gów w zak adzie uzdrowiskowym w Polsce wynosi a w badanych latach 13,3 
dnia i by a o 1 dzie  d u sza ni  w województwie zachodniopomorskim. Nieco 
krótsze pobyty w zak adach uzdrowiskowych w zachodniopomorskim mog
wynika  z wi kszej liczby pobytów komercyjnych, których d ugo  jest dowol-
nie ustalana. Na liczb  pobytów komercyjnych w zak adach uzdrowiskowych  
w województwie maj  wp yw tury ci zagraniczni. W badanych latach redni
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roczny odsetek obcokrajowców wynosi  ponad 26% ogó u turystów korzystaj -
cych z tych obiektów w zachodniopomorskim. 

Tabela 4 

Liczba noclegów udzielonych turystom korzystaj cym z zak adów uzdrowiskowych  

w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 (w mln) 

Lata Polska 
Województwo

zachodniopomorskie
2000 5,7 2,08 

2001 5,47 1,95 

2002 5,44 2 

2003 5,05 2 

2004 5,02 2,02 

2005 5,67 2,21 

2006 6,42 2,13 

2007 7,14 2,25 

2008 7,74 2,61 

2009 8,34 2,72 

2010 7,64 2,47 

2011 7,79 2,44 

ród o: ibidem. 

Zarówno w Polsce, jaki i w województwie zachodniopomorskim lata 
2000–2004 charakteryzowa y si  wzrostem liczby turystów zagranicznych ko-
rzystaj cych z noclegów w zak adach uzdrowiskowych. Kolejne trzy lata to 
okres stabilizacji. Natomiast lata 2008–2011 cechowa a tendencja spadkowa. 
Jednak mimo to w roku 2011 w zak adach uzdrowiskowych Polski zanotowano 
ponad 63% wi cej turystów zagranicznych ni  w roku 2000. W województwie 
zachodniopomorskim wzrost ten wyniós  prawie 74% (rys. 3). 

Taki sam kierunek zmian w liczbie turystów zagranicznych korzystaj cych 
z noclegów w zak adach uzdrowiskowych Polski i województwa zachodnio-
pomorskiego wynika z faktu, e bardzo du y odsetek obcokrajowców korzysta 
z zak adów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim. W bada-
nych latach udzia  ten wynosi rednio rocznie 83,8% (rys. 4). 
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Rys. 3. Liczba turystów zagranicznych korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych  

 w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 

ród o: ibidem. 
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Rys. 4. Odsetek turystów zagranicznych korzystaj cych z zak adów uzdrowiskowych 

 w województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 2000–2011 

ród o: ibidem. 

W 2011 roku w zak adach uzdrowiskowych w Polsce udzielono ponad  
571 tys. noclegów turystom zagranicznym, z czego a  87,8% przypad o na wo-
jewództwo zachodniopomorskie. W latach 2000–2011 dynamika liczby udzie-
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lonych noclegów turystom zagranicznym w zak adach uzdrowiskowych kszta -
towa a si  podobnie jak zmienna liczba turystów zagranicznych w tych obiek-
tach (rys. 5). Ostatecznie w roku 2011 w porównaniu do 2000 liczba udzielo-
nych noclegów obcokrajowcom w zak adach uzdrowiskowych wzros a o 52,2% 
w Polsce i o 70,1% w województwie zachodniopomorskim.  
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Rys. 5. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym korzystaj cym z zak a-

 dów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 

 2000–2011 (w tys.) 

ród o: ibidem. 

Nale y podkre li , e redni pobyt turystów zagranicznych w zak adach
uzdrowiskowych w Polsce jest krótszy ni  turystów ogó em. W badanych latach 
przeci tna liczba dni pobytu przypadaj ca na jednego turyst  zagranicznego 
w zak adach uzdrowiskowych w Polsce oraz województwie zachodniopomor-
skim kszta towa a si  na zbli onym poziomie i wynosi a rednio 11 dni.

Podsumowanie

Baza noclegowa województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 za-
pewnia a 33,4% miejsc noclegowych w turystyce uzdrowiskowej Polski.  

Turystyka uzdrowiskowa pe ni wa n  rol  w gospodarce województwa 
zachodniopomorskiego, co potwierdza relacja liczby miejsc noclegowych w za-
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k adach uzdrowiskowych do liczby mieszka ców sta ych; jej warto  w 2011 
roku wynosi a 5,8 miejsc noclegowych na 1000 mieszka ców i by a zdecydo-
wanie wi ksza ni  dla Polski (0,8 miejsc noclegowych na 1000 mieszka ców).

W latach 2000–2011 liczba turystów korzystaj cych z zak adów uzdrowi-
skowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim charakteryzowa a si
tendencj  rosn c , przy czym wi kszy wzrost zanotowano dla Polski. 

Województwo zachodniopomorskie jest regionem intensywnego ruchu tu-
rystycznego w zak adach uzdrowiskowych, co potwierdza warto  wska nika
g sto ci ruchu turystycznego w tych obiektach wynosz ca rednio rocznie  
8 os./km2 (warto  wska nika dla Polski – 1,6 os./km2). Ponadto zachodniopo-
morskie w badanym okresie przyjmowa o rednio rocznie 38% wszystkich tu-
rystów korzystaj cych z noclegów w zak adach uzdrowiskowych Polski, udzie-
laj c rednio rocznie 35,2% noclegów w tych obiektach. 

W badanych latach nast pi  wzrost liczby turystów w zak adach uzdrowi-
skowych, który wynika  ze zwi kszaj cej si  aktywno ci turystów krajowych.  

W latach 2008–2011 liczba turystów zagranicznych korzystaj cych z noc-
legów w zak adach uzdrowiskowych spada a, co spowodowane by o pogarsza-
j c  si  sytuacj  gospodarcz  w Europie.

Ruch turystyczny obcokrajowców korzystaj cych z noclegów w zak adach
uzdrowiskowych w Polsce koncentruje si  w województwie zachodniopomor-
skim. W roku 2011 w zachodniopomorskim z noclegów w tych obiektach sko-
rzysta o 48,8 tys. turystów zagranicznych (co stanowi o 87,3%), którym udzie-
lono 501,8 tys. noclegów (87,8%). 

rednia liczba dni pobytu turystów zagranicznych w zak adach uzdrowi-
skowych województwa zachodniopomorskiego by a o 1 dzie  krótsza ni  tury-
stów ogó em korzystaj cych z tych obiektów. Krótsze pobyty obcokrajowców 
w zak adach uzdrowiskowych w województwie mog  wynika  z wi kszej licz-
by pobytów komercyjnych, których d ugo  jest dowolnie ustalana. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, e turystyka uzdrowiskowa mo e sta-
nowi  wa ny czynnik dalszego rozwoju ruchu turystycznego w województwie 
zachodniopomorskim, a przez to przyczyni  si  do dalszego rozwoju gospo-
darczego regionu. 
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TOURISM RESORT IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP  

ON THE BACKGROUND OF POLAND 

Summary

In the article a quantitative analysis of tourism resort accommodation facilities 

was carried out both for zachodniopomorskie voivodship and Poland. Futhermore a to-

uristic flow in the health establishments in zachodniopomorskie voivodship was charac-

terized. The study prooved the important role of the region in Polish tourism resort. In 

analisys, official data reffering to number of tourists and accomodation from the Central 

Statistical Office in Poland was used. 
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