ZESZYTY NAUKOWE NR 784

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI
NR 3 (23)

SZCZECIN 2013

Rada Wydawnicza
Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweá CiĊszczyk
Piotr Michaáowski, Maágorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk
Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata ZiemiĔska
Marek Górski – przewodniczący Rady Wydawniczej
Edyta àongiewska-Wijas – redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego
Rada Naukowa
Ausrine Armaitiene, Klaipeda University, Litwa
Volkan Altinta, Bonn University, Niemcy
Stefan Bosiacki, AWF PoznaĔ
Nerine Bresler, University of Johannesburg, Republika Poáudniowej Afryki
Barbara Marciszewska, AWFiS Gdynia
Aleksander Panasiuk (przewodniczący), Uniwersytet SzczeciĔski
Andrzej Rapacz, UE Wrocáaw
Maija RozƯte, School of Business Administration TurƯba, Tourism Department, àotwa
Józef Sala, UE Kraków
Ralf Scheibe, Universität Greifswald, Niemcy
Muzaffer Uysal, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
Bogdan Wáodarczyk, Uniwersytet àódzki
Lista recenzentów znajduje siĊ na stronie internetowej czasopisma www.wzieu.pl
i zostanie opublikowana w ostatnim numerze Zeszytu Naukowego z 2013 roku
Redaktor naukowy
dr hab. Beata Meyer prof. US
Redaktor tematyczny
Edward WiĞniewski
Sekretarz redakcji
Marta Bordun
Redaktor statystyczny
Marcin Hundert
Redakcja jĊzykowa
Agnieszka Rytel
Korektor
Renata Bacik
Skáad komputerowy
Halina Lipiec
Projekt okáadki
Tomasz MaĔkowski

Wersja papierowa zeszytu jest wersją pierwotną
Streszczenia opublikowanych artykuáów są dostĊpne w adnotowanej bibliografii zagadnieĔ ekonomicznych BazEkon;
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

© Copyright by Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin 2013

ISSN 1640-6818
ISSN 1644-0501
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIēSKIEGO
Wydanie I. Ark. wyd. 13,5. Ark. druk. 15,6. Format B5. Nakáad 100 egz.

SPIS TREĝCI

WstĊp ......................................................................................................

5

TEORETYCZNE PROBLEMY ROZWOJU
TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ
ALEKSANDER PANASIUK – Miejsce turystyki uzdrowiskowej
w strukturze rynku turystycznego ...................................................

9

BOGUSàAW STANKIEWICZ, WOJCIECH LEWICKI – Analiza konkurencyjnoĞci sprzedaĪy w sektorze usáug turystyki uzdrowiskowej regionu .................................................................................

23

DARIUSZ KOTARSKI – Specyfika popytu restytucyjnego na usáugi
sanatoryjne ......................................................................................

33

JOLANTA MIREK – Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa
uzdrowiskowego dzieci i máodzieĪy ...............................................

43

MARLENA PROCHOROWICZ, ANNA SAMMEL – Spa i wellness
jako dodatkowy produkt noclegowej bazy turystycznej .................

59

WàODZIMIERZ DELUGA – Konkurencja jako czynnik podwyĪszania jakoĞci usáug sanatoryjnych ......................................................

73

REGIONALNE PROBLEMY ROZWOJU
TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ
ANDRZEJ HADZIK, ADAM RYSZARD SZROMEK – Ocena jakoĞci usáug prozdrowotnych Ğwiadczonych przez górnoĞląskie
uzdrowiska ......................................................................................

99

ANDRZEJ RAPACZ, DARIA ELĩBIETA JAREMEN – Znaczenie
usáug spa & wellness w budowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiĊbiorstw hotelarskich – case study hoteli uzdrowiskowych
w ĝwieradowie-Zdroju ....................................................................

107

4



BEATA MEYER, MARTA BORDUN – Fundacja Koáobrzeg Polskie
Centrum Spa jako przykáad wspóápracy podmiotów na rzecz
rozwoju turystyki uzdrowiskowej ...................................................

123

DIANA DRYGLAS – Wpáyw regulacji prawno-organizacyjnych
na sytuacjĊ ekonomiczną zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego
w Polsce ..........................................................................................

137

EDWARD WIĝNIEWSKI, RYSZARD WOħNIAK – Kreowanie
wizerunku koáobrzeskiej turystki uzdrowiskowej w dziaáalnoĞci
regionalnego stowarzyszenia turystyczno-uzdrowiskowego ..........

153

JOANNA DYCZKOWSKA – Logistyka wybranych miejscowoĞci
nadmorskich Pomorza ĝrodkowego – dostĊpnoĞü komunikacyjna ................................................................................................

167

JOANNA JULIA SIENKIEWICZ, ADAM HOK – Struktura przychodów a konkurencyjnoĞü klasycznych przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego .........................

179

JOWITA GÓRKA, AGNIESZKA WARTECKA-WAĩYēSKA –
Stan obecny i moĪliwoĞci rozwoju turystyki uzdrowiskowej
w Polsce ..........................................................................................

193

MARIUSZ MIEDZIēSKI – Uzdrowisko Koáobrzeg w Ğwietle zmodyfikowanego cyklu Īycia obszaru turystycznego R.W. Butlera
oraz teorii progowej B. Malisza ......................................................

209

MIROSàAW MARCZAK, PATRYCJUSZ ZARĉBSKI – Potencjaá
turystyczny uzdrowisk baátyckich w Polsce ....................................

225

ROBERT KUBICKI, MAGDALENA KULBACZEWSKA – Turystyka uzdrowiskowa w województwie zachodniopomorskim
na tle Polski .....................................................................................

239

WSTĉP

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego z serii „Ekonomiczne
Problemy Turystyki” prezentują wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowy polskich i zagranicznych badaczy, których zainteresowania naukowe związane są z turystyką, ze szczególnym uwzglĊdnieniem jej aspektów ekonomicznych. Turystyka, ze wzglĊdu na swój interdyscyplinarny charakter, pozostaje
w spektrum zainteresowaĔ badaczy reprezentujących róĪne dyscypliny naukowe, w tym ekonomiĊ, prawo, geografiĊ czy kulturĊ fizyczną.
Staáy rozwój turystyki wyraĪający siĊ zarówno przez wzrost liczby turystów, jak i dochodów czy zatrudnienia w turystyce, powoduje coraz wiĊksze jej
zróĪnicowanie wewnĊtrzne. Pojawiają siĊ nowe formy i rodzaje turystyki (co
wynika ze zmiany oczekiwaĔ turystów), a jej klasyczne formy ulegają przeksztaáceniom. Jedną z najstarszych form turystyki jest turystyka zdrowotna,
która w tradycyjnej formie wiązaáa siĊ z wyjazdami w celach leczniczych, a jej
gáówny element stanowiáa turystyka uzdrowiskowa. WspóáczeĞnie w turystyce
zdrowotnej wyróĪnia siĊ nie tylko turystykĊ uzdrowiskową, ale takĪe jej nowoczesne formy – turystykĊ spa i wellness oraz medyczną. Nowe trendy w stylu
Īycia, preferujące zdrowy tryb Īycia i wypoczynku w czystym i przyjaznym
Ğrodowisku oraz dbaáoĞü o kondycjĊ fizyczną i psychiczną, spowodowaáy
wzrost zainteresowania turystyką zdrowotną, a w konsekwencji jej postĊpujące
przemiany. Znalazáo to odzwierciedlenie w pracach naukowych, dla których
problematyka turystyki zdrowotnej i jej przeksztaáceĔ staáa siĊ gáównym obszarem badawczym. Aktualny numer ZN US Ekonomiczne Problemy Turystyki
prezentuje zagadnienia dotyczące specyfiki turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem jej znaczenia dla rozwoju regionów, w podziale na
dwie gáówne czĊĞci – pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów rozwoju turystyki uzdrowiskowej, druga zaĞ – jej regionalnych problemów rozwoju.
Beata Meyer

30

Agnieszka Bott, Renata Klepacka
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MIEJSCE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ
W STRUKTURZE RYNKU TURYSTYCZNEGO

Streszczenie
Turystyka uzdrowiskowa, bĊdąca formą turystyki zdrowotnej, stanowi element
rynku turystycznego, wyodrĊbniony z punktu widzenia motywacji do uprawiania turystyki. Tej formie turystyki odpowiada oferta wynikająca z funkcjonowania podmiotów
rynku turystycznego ujĊtego w sposób kompleksowy, ale takĪe oferta specjalistyczna,
odpowiadająca potrzebom turystów uprawiających turystykĊ uzdrowiskową (tj. kuracjuszy). CzĊĞü wyspecjalizowanej oferty turystyki uzdrowiskowej moĪe byü jednak
podstawą do ksztaátowania popytu turystów przebywających do uzdrowisk w innych
celach niĪ lecznicze. Wówczas oferta turystyki uzdrowiskowej stanowi dla nich uzupeániający 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 wyodrĊbnieniem elementów rynku turystyki uzdrowiskowej.
Sáowa kluczowe: rynek turystyczny, turystyka uzdrowiskowa

Wprowadzenie
Problematyka rynku turystycznego obejmuje zróĪnicowany zakres jego
elementów, zarówno w ukáadzie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Zakres
ofertowy rynku turystycznego jest pochodną struktury gospodarki turystycznej,
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w której naleĪy wyodrĊbniü elementy bezpoĞrednie (związane z obsáugą ruchu
turystycznego) oraz poĞrednie (wynikające z tworzenia ofert dla mieszkaĔców
obszarów turystycznych, ale jednoczeĞnie i dla turystów przyjeĪdĪających do
tych obszarów). W ujĊciu podmiotowym uwagĊ zwróciü naleĪy na dwie grupy
oferentów na rynku turystycznym: komercyjnych (przedsiĊbiorców turystycznych) i publicznych (jednostki samorządowe wraz z organizacjami pozarządowymi – reprezentujących destynacje turystyczne).
Turystyka uzdrowiskowa, bĊdąca formą turystyki zdrowotnej, stanowi
element rynku turystycznego, wyodrĊbniony z punktu widzenia motywacji do
uprawniania turystyki. Tej formie turystyki odpowiada oferta wynikająca
z funkcjonowania podmiotów rynku turystycznego ujĊtego w sposób kompleksowy, ale takĪe oferta specjalistyczna, odpowiadająca potrzebom turystów
uprawiających turystykĊ uzdrowiskową (tj. kuracjuszy). CzĊĞü wyspecjalizowanej oferty turystyki uzdrowiskowej moĪe byü jednak podstawą do ksztaátowania popytu turystów przybywających do uzdrowisk w innych celach niĪ lecznicze. Wówczas oferta turystyki uzdrowiskowej stanowi dla nich uzupeániający
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 wyodrĊbnieniem elementów rynku turystyki uzdrowiskowej.

1. Istota i zakres rynku turystycznego
WspóáczeĞnie pojĊcie „rynek” obejmuje transakcje realne i wirtualne, dotyczące kupna i sprzedaĪy zarówno towarów (dóbr materialnych), jak teĪ usáug
i innych, niematerialnych przedmiotów wymiany rynkowej. W literaturze ekonomicznej nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji tej kategorii.
Rynek bywa rozumiany jako:
– miejsce i forma konfrontowania popytu i podaĪy, komunikowania siĊ
dostawców z nabywcami oraz sprzedawania i kupowania produktów
(gáównie dóbr i usáug),
– zbiór podmiotów reprezentujących podaĪ (wytwórcy, sprzedawcy)
i popyt (konsumentów).

Miejsce turystyki uzdrowiskowej…
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W. Wrzosek okreĞla rynek jako „ogóá stosunków zachodzących miĊdzy
podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany”1. RozwiniĊciem tej definicji jest interpretacja S. Mynarskiego, który za rynek uwaĪa ogóá stosunków
wymiennych miĊdzy sprzedawcami, oferującymi do sprzedaĪy produkty po
okreĞlonej cenie (czyli zgáaszającymi podaĪ), a kupującymi, wyraĪającymi chĊü
zakupu tych produktów popartą odpowiednimi Ğrodkami páatniczymi (czyli
zgáaszającymi popyt)2. Tak rozumiany rynek obejmuje podmioty rynkowe, którymi są sprzedający i kupujący, oraz przedmioty rynkowe, którymi są towary,
usáugi, Ğrodki páatnicze, a takĪe wzajemne relacje miĊdzy tymi elementami,
wpáywające na ksztaátowanie siĊ stosunków wymiennych. PojĊcie rynku moĪna
zinterpretowaü takĪe jako proces, w którym sprzedawcy i kupujący okreĞlają
przedmiot i warunki jego sprzedaĪy.
Decydującym problemem dla dalszych rozwaĪaĔ jest interpretacja pojĊcia
„rynek turystyczny”. Przed przystąpieniem do próby sformuáowania tego pojĊcia uwagĊ naleĪy jednak zwróciü na jego dwa zakresy: podmiotowy i przedmiotowy.
W skáad strony podaĪowej rynku wchodzą nie tylko tradycyjnie rozumiani
usáugodawcy turystyczni (przedsiĊbiorcy dziaáający na zasadach komercyjnych), ale takĪe instytucje tworzące warunki do kreowania i udostĊpniania oferty turystycznej – przede wszystkim jednostki administracji samorządowej oraz
organizacje turystyczne (opierające swoją dziaáalnoĞü na zasadach non-profit).
Przedmiotem dziaáalnoĞci tzw. niekomercyjnych podmiotów strony podaĪowej
rynku turystycznego są zarówno dobra i usáugi, jak równieĪ ksztaátowanie warunków rozwoju oferty turystycznej w obszarze turystycznym. Przedmiotem
oferty na rynku turystycznym są zatem nie tylko wąsko rozumiane produkty,
bĊdące dobrami i usáugami oferowanymi przez przedsiĊbiorstwa turystyczne,
ale takĪe Ğwiadczenia (np. udostĊpnianie walorów turystycznych czy szerzej
rozumiane atrakcje turystyczne) oraz ogólne warunki do korzystania z funkcji
turystycznej obszaru (o charakterze infrastrukturalnym lub informacyjnym)
udostĊpniane przez jednostki samorządowe i organizacje turystyczne. Dla potrzeb interpretowania zjawisk zachodzących na rynku, w którym przedmiotem
wymiany są nie tylko usáugi turystyczne, uĪywanie terminu „rynek usáug turys-

1
2

W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13.

S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra,
Kraków 1995, s. 9.
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tycznych” nie byáoby adekwatne do jego zakresu. Przyjąü zatem naleĪy, Īe wáaĞciwym okreĞleniem dla procesów zachodzących w turystyce jest „rynek turystyczny”.
Rynek usáug turystycznych jest istotną czĊĞcią rynku turystycznego. PojĊcie „rynek turystyczny” obejmuje natomiast od strony podaĪowej – obok usáug
turystycznych Ğwiadczonych przez przedsiĊbiorstwa turystyczne – elementy
oferty turystycznej jednostek niekomercyjnych.
W ujĊciu przedmiotowym rynek turystyczny tworzą: popyt turystyczny,
podaĪ turystyczna wraz ceną i warunkami sprzedaĪy ofert turystycznych. Na
ogólny rynek turystyczny skáadają sie natomiast nastĊpujące subrynki:
a) rynek dóbr turystycznych obejmujący:
– podstawowe dobra turystyczne, okreĞlane jako walory i atrakcje turystyczne, stanowiące o bezpoĞrednim zainteresowaniu turystów
obszarem turystycznym, które nie podlegają zwyczajowo rozumianemu obrotowi rynkowemu, ale które są udostĊpniane dziĊki ofercie rynku przez tzw. warunki do uprawiania turystyki,
– towary zakupywane przez turystów, zarówno w miejscu emisji turystycznej, poprzedzające wyjazd, w trakcie pobytu), a takĪe po
powrocie,
b) rynek usáug turystycznych obejmujący:
– niematerialne Ğwiadczenia nabywane jako pojedyncze (usáuga noclegowa, usáuga gastronomiczna); pojedyncze bĊdące uzupeánieniem
pakietu turystycznego (np. wycieczka fakultatywna, wstĊp do
atrakcji turystycznej) lub wyáącznie w formie pakietowej (np. impreza turystyczna all inclusive);
– wszelkie pozostaáe usáugi nabywane przez turystów, nazywane
usáugami paraturystycznymi,
c) tzw. rynek warunków do uprawiania turystyki – jest to okreĞlenie
umowne, obejmujące zarówno elementy materialne i niematerialne,
decydujące o ofercie w miejscu docelowym turystyki (np. dostĊp do
infrastruktury lokalnej, informacja turystyczna, wypoĪyczanie sprzĊtu
turystycznego).

Miejsce turystyki uzdrowiskowej…
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Wymienione rynki stanowią áącznie zakres rynku turystycznego. Przedmiotem oferty na tak rozumianym rynku jest szeroko rozumiany produkt turystyczny3.
Na tej podstawie moĪna zinterpretowaü pojĊcie „rynek turystyczny”,
zgodnie z którym jest to suma procesów, w których nabywcy (gáównie turyĞci)
i oferenci reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne (dóbr turystycznych, usáug turystycznych i warunków do uprawiania turystyki) okreĞlają
przedmioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny), cenĊ oraz warunki ich kupna-sprzedaĪy. Przy tym oferta rynku turystycznego wiąĪe siĊ
z zaspokajaniem potrzeb osób podczas podróĪy i pobytu poza codziennym otoczeniem i jest pochodną motywów uprawiania turystyki.
Rynek usáug turystycznych, bĊdący czĊĞcią rynku turystycznego, obejmuje
z reguáy pojedyncze transakcje kupna-sprzedaĪy usáug turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, przewozowych i innych) i stanowi proces, w którym
usáugobiorcy (turyĞci) i usáugodawcy (wytwórcy usáug turystycznych) okreĞlają
zakres i warunki sprzedaĪy oferty, która jest przedmiotem transakcji.
Rynek dóbr turystycznych oraz tzw. rynek warunków do uprawiania turystyki nie mogą istnieü w sposób wyizolowany od rynku usáug turystycznych;
stanowią one integralną czĊĞü caáoĞciowo rozumianego rynku turystycznego.
Usáugi turystyczne są wyjĞciowym elementem, na który skierowany jest popyt
turystyczny, warunkując istnienie caáego rynku turystycznego oraz pozostaáych
obu wymienionych subrynków. (NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe w stosunku do
usáug turystycznych pierwotną decyzją decydującą o popycie turystycznym jest
wybór destynacji turystycznej).
W ujĊciu podmiotowym zarówno rynek turystyczny, jak i bĊdący jego
czĊĞcią rynek usáug turystycznych oznaczają okreĞlony zbiór nabywców usáug
i wytwórców usáug turystycznych dokonujących transakcji rynkowych w turystyce.
Istotnym problem w obszarze podejmowanych rozwaĪaĔ jest podkreĞlenie,
Īe rynek turystyczny jest czĊĞcią skáadową zarówno ogólnego rynku, jak i rynku usáug. ĝwiadczenia materialne i niematerialne oferowane turystom są pochodną caáej struktury gospodarki, wszystkich rynków sektorowych i praktycznie wiĊkszoĞci branĪowych.

3

Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 206–209.
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2. Struktura rynku turystycznego
Analiza rynku to rejestracja struktury zachowania siĊ rynku w okreĞlonym
czasie i miejscu, zmierzająca do poznania procesów rynkowych i stanowiąca
podstawĊ do podejmowania decyzji. Przedmiotem analizy rynku jest wáaĞciwie
(poprawnie) zinterpretowany rynek. Analiza rynku odnosi siĊ do atrakcyjnoĞci
rynku i jego struktury, obejmuje m.in. zagadnienia: wielkoĞci rynku, wzrostu,
konkurencji, oczekiwanych wyników. W ramach analizy rynku prowadzone są
badania poszczególnych elementów tego rynku:
– nabywców – zwáaszcza w aspekcie kryteriów segmentacyjnych,
– konkurencji – związane z identyfikacją podmiotów konkurencyjnych
na rynku, ich strategii oraz pozycji konkurencyjnej,
– otoczenia rynkowego – czynników o charakterze kulturowym, politycznym, prawnym, spoáecznym, technologicznym, które mogą wpáynąü na funkcjonowanie rynku.
Wymienione zagadnienia szczegóáowe stanowiü winny podstawĊ oceny
struktury rynku turystycznego. Analiza rynku moĪe byü prowadzona w odniesieniu do jego wybranych aspektów w celu zdobycia wiedzy o rządzących tym
rynkiem mechanizmach, a zwáaszcza do uzyskania informacji o szczegóáowych
elementach jego funkcjonowania4. Dla potrzeb dalszych rozwaĪaĔ najistotniejszą kwestią jest przybliĪenie podmiotowej i przedmiotowej struktury rynku
turystycznego.
Podstawą analizy struktury podmiotowej jest zinterpretowanie podmiotów
wystĊpujących w roli nabywców i sprzedawców5, wraz z okreĞleniem ich stanu
rodzajowego, iloĞciowego i innych cech decydujących o funkcjonowaniu tych
podmiotów na danym rynku. Przyjmując, Īe rynki mają charakter regulowany,
niezbĊdnym jest takĪe odniesienie siĊ do zakresu podmiotów sfery regulacyjnej
wraz z okreĞleniem ich relacji z nabywcami i sprzedawcami.
Struktura przedmiotowa rynku stanowi pochodną klasycznie rozumianego
mechanizmu rynkowego i jest związana z elementami rynku oraz przedmiotami
wymiany. Odzwierciedla zatem relacje miĊdzy elementami rynku w zakresie
poszczególnych przedmiotów wymiany6. NiezbĊdnym elementem decydującym
4

Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003, s. 30.

5

W. Wrzosek, Funkcjonowanie…, s. 45.

6

Ibidem, s. 49.
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o ksztaácie rynku jest cena, która wyznacza relacje miĊdzy elementami rynku, tj.
decyduje o zaistnieniu dwóch moĪliwych sytuacji: przewagi popytu nad podaĪą
lub przewagi podaĪy nad popytem.
Kompleksowo rozumianą strukturĊ rynku turystycznego tworzą:
1. W ukáadzie podmiotowym:
a) Ğwiadczeniodawcy:
– przedsiĊbiorcy Ğwiadczący usáugi turystyczne i paraturystyczne,
– destynacje turystyczne,
b) konsumenci:
– usáugobiorcy zakupujący usáugi turystyczne, reprezentujący
zidentyfikowane segmenty rynku,
– turyĞci przyjeĪdĪający do destynacji turystycznych, korzystający z podstawowych dóbr turystycznych, infrastruktury turystycznej i kupujący towary i usáugi,
c) podmioty polityki turystycznej – regulujące funkcjonowanie rynku.
2. W ukáadzie przedmiotowym:
a) popyt turystyczny,
b) podaĪ turystyczna, ksztaátowana przez usáugodawców i destynacje turystyczne,
c) cena oferty turystycznej jako podstawowa determinanta mechanizmu ksztaátującego relacje pomiĊdzy popytem turystycznym
a podaĪą turystyczną.
Konsekwencją tak rozumianego ukáadu elementów rynku turystycznego
jest okreĞlenie wewnĊtrznej struktury podaĪowej tego rynku. Jak wynika
z przeprowadzonych juĪ rozwaĪaĔ, wĞród elementów rynku turystycznego naleĪy sklasyfikowaü:
a) podmioty szeroko rozumianej gospodarki turystycznej dziaáający
w miejscu emisji turystycznej:
– usáugodawcy turystyczni (biura podróĪy zajmujące siĊ sprzedaĪą
ofert wyjazdowych, przewoĨnicy turystyczni i inne przedsiĊbiorstwa transportu pasaĪerskiego, piloci wycieczek),
– inne podmioty zaopatrujące turystów w niezbĊdne Ğrodki do
uprawniania turystyki (produkcja i sprzedaĪ towarów niezbĊdnych
lub przydatnych do uprawiania turystyki),
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b) podmioty szeroko rozumianej gospodarki turystycznej dziaáające
w miejscu recepcji turystycznej:
– usáugodawcy turystyczni (hotelarze, restauratorzy, podmioty oferujące usáugi atrakcji miejsca docelowego, przewodnicy turystyczni),
– inne podmioty ksztaátujące ofertĊ turystyczną (transport lokalny,
handel, pozostaáe usáugi),
c) destynacje turystyczne:
– jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialne za tworzenie
warunków do uprawiania turystyki, ksztaátowanie wspóápracy
z usáugodawcami turystycznymi w recepcji turystycznej, bĊdące
z reguáy odpowiedzialne za system informacji turystycznej,
– organizacje turystyczne, wspierające jednostki samorządowe w realizacji ich funkcji oraz niezaleĪnie ksztaátujące wspóápracĊ pomiĊdzy usáugodawcami turystycznymi i pomiĊdzy usáugodawcami
a samorządem.

3. Rynek turystyki uzdrowiskowej
Rynek turystyczny moĪe byü analizowany takĪe przez uwzglĊdnienie
aspektów branĪowych (hotelarski, biur podróĪy, przewozów turystycznych
itd.), kryteriów segmentacyjnych, celów (motywów) uprawiania turystki.
W praktyce kaĪde przedsiĊbiorstwo turystyczne moĪe dokonywaü podziaáu
rynku za pomocą wybranych przez siebie kryteriów. Na potrzeby poznawczo-praktyczne kaĪdy rodzaj rynku i jego cechy moĪna opisaü, charakteryzując
przedmiot wymiany, wystĊpujące na tym rynku podmioty, cechy popytu i podaĪy oraz tzw. warunki wejĞcia na rynek. ZnajomoĞü tych cech rynku turystycznego jest nieodzownym warunkiem racjonalnoĞci decyzji podmiotów gospodarki turystycznej7.
Jednym z rynków branĪowych rynku turystycznego jest rynek turystyki
uzdrowiskowej. Rynek ten jest wyodrĊbniony z punktu widzenia motywu
uprawiania turystki, tj. wyjazdów turystycznych, dla których gáównym lub uzupeániającym celem jest wpáywanie na zdrowie i kondycjĊ psychofizyczną

7

s. 19.

J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998,
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uczestnika turystyki. Rynek turystyki uzdrowiskowej stanowi takĪe szczególną
branĪĊ, áączącą w zakresie swojej dziaáalnoĞci elementy innych branĪ turystycznych, gáównie hotelarstwa, ale przy równolegáym zaangaĪowaniu branĪy
medycznej, tj. lecznictwa uzdrowiskowego.
TurystykĊ uzdrowiskową naleĪy traktowaü jako waĪną, specyficzną formĊ
turystyki zdrowotnej. Jej szczególny charakter wynika przede wszystkim z celu
i motywu wyjazdu do miejscowoĞci uznanej za uzdrowisko, jak równieĪ z potrzeb korzystania z usáug Ğwiadczonych przez przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe.
Do gáównych motywów uprawiania turystyki uzdrowiskowej zalicza siĊ
przede wszystkim: odnowĊ siá, wpáyw na stan zdrowia i samopoczucia, aktywny charakter wypoczynku8. Wymienione cele mogą byü osiągane nie tylko
w turystyce uzdrowiskowej, ale i przykáadowo w turystyce aktywnej czy pobytowej9. NaleĪy pamiĊtaü, Īe od strony popytu turysta uzdrowiskowy kreuje
takĪe inne potrzeby, zaspokajane przez pozostaáe elementy struktury podaĪy
turystycznej.
TurystykĊ uzdrowiskową okreĞla siĊ jako wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi, Ğwiadczonymi na podstawie konsultacji lekarza
uzdrowiskowego10. PodkreĞliü naleĪy, Īe podstawą turystyki uzdrowiskowej
jest zatem lecznictwo uzdrowiskowe, które jest nie tylko uznanym przez spoáeczeĔstwo dziaáem medycyny, ale stanowi istotny skáadnik gospodarki turystycznej. Leczenie uzdrowiskowe ma postaü kuracji w zakáadach przyrodoleczniczych, gdzie pacjenci korzystają z zabiegów opartych na uĪytkowaniu naturalnych tworzyw (walorów uzdrowiskowych), do których zaliczyü moĪna: wody lecznicze, borowiny lub gazy. WaĪnym skáadnikiem leczenia uzdrowiskowego jest przebywanie na terenie miejscowoĞci o lokalnym, leczniczym klimacie. Rolą uzdrowisk nie jest jedynie leczenie chorych, ale równieĪ 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 SzczeciĔskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 219.
11
E. BaĔkowska, Szanse i zagroĪenia Sopotu jako miejscowoĞci uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Publikacje WyĪszej Szkoáy Turystyki i Hotelarstwa
w Sopocie, GdaĔsk 1999, s. 191.
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C. Kaspar i P. Fehrlin proponują okreĞlenie turystyki uzdrowiskowej jako
caáoĞci stosunków, dziaáaĔ i zjawisk, które wynikają z pobytów osób udających
siĊ w celach lecznictwa uzdrowiskowego, oraz podróĪy do uzdrowisk i powrotów do miejsc zamieszkania12. Definicja ta jest zatem podstawą do okreĞlenia
istoty rynku turystyki uzdrowiskowej, a nastĊpnie wskazania na jego elementy
struktury podmiotowej i przedmiotowej. Rynek turystyki uzdrowiskowej,
w ujĊciu przedmiotowym, to proces, w którym usáugobiorcy (turyĞci uzdrowiskowi) i usáugodawcy (wytwórcy usáug turystycznych i zdrowotnych oraz destynacje turystyki uzdrowiskowej – tj. miejscowoĞci uzdrowiskowe) okreĞlają
przedmiot wymiany rynkowej, jakim są Ğwiadczenia w uzdrowisku oraz po
jakich cenach i na jakich warunkach chcą je sprzedaü i kupiü13. Tak rozumiany
rynek turystyki uzdrowiskowej, bĊdący elementem rynku turystycznego, peáni
dwie podstawowe funkcje:
– leczniczo-rehabilitacyjną i profilaktyczną,
– wypoczynkową.
Przez wymienione funkcje nastĊpuje przenikanie siĊ ofert rynku turystyki
uzdrowiskowej (turystycznych i medycznych) z ofertami skierowanymi na popyt
zaspokajany przez pozostaáe branĪowe rynki turystyczne, np. turystyki wypoczynkowej, poznawczej, kwalifikowanej. Turystyka uzdrowiskowa powstaje zatem przez áączenie funkcji leczniczej i profilaktycznej z funkcją turystyczną14.
Zwracając uwagĊ na aspekt przestrzenny turystyki uzdrowiskowej, naleĪy
podkreĞliü, iĪ odbywa siĊ ona na obszarze okreĞlanym jako uzdrowisko. Obowiązująca ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych15 definiuje uzdrowisko jako obszar, któremu zostaá 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 zarządzania
marketingowego, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 21.
13

Ekonomika turystyki i rekreacji…, s. 113–114.

14

D. Dryglas, Ksztaátowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Uniwersytet JagielloĔski, 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 znajdujących siĊ na
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych16.
Podstawowymi podmiotami funkcjonującymi na rynku turystyki uzdrowiskowej są:
a) w zakresie popytu:
– turyĞci uzdrowiskowi (kuracjusze),
– pozostali turyĞci (nie bĊdący kuracjuszami) przebywający w uzdrowisku, korzystający z ofert uzdrowiska, jako ĞwiadczeĔ uzupeániających,
b) w zakresie podaĪy:
– przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe (zakáady lecznictwa uzdrowiskowego, jak np. sanatoria, zakáady przyrodolecznicze, obiekty spa
& wellness),
– pozostaáe przedsiĊbiorstwa turystyczne, oferujące swoje Ğwiadczenia zarówno kuracjuszom, jak i pozostaáym turystom,
– przedsiĊbiorstwa oferujące turystom, w tym kuracjuszom, Ğwiadczenia paraturystyczne, których gáówną funkcją jest zaspokajanie
potrzeb staáych mieszkaĔców uzdrowiska,
c) w zakresie polityki turystycznej:
– organy paĔstwowe regulujące funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego i funkcjonowanie gospodarki turystycznej,
– samorządy miejscowoĞci uzdrowiskowych, a takĪe ich stowarzyszenia (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP),
– organizacje branĪowe podmiotów branĪy uzdrowiskowej (Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”),
– turystyczne organizacje branĪowe.

4. Turystyka uzdrowiskowa na rynku turystycznym
Z podjĊtych analiz istnieje zatem moĪliwoĞü wskazania na graficzne miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, co zaprezentowano na rys. 1.

16

A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materiaáy do studiowania, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2007, s. 21.
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Rys. 1. Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego
ħródáo: opracowanie wáasne.

Przedstawiony rysunek, prezentujący miejsce turystyki uzdrowiskowej
w ogólnej strukturze rynku turystycznego, wskazuje na elementy podaĪowe
i popytowe tego rynku. NaleĪy zauwaĪyü, Īe rynek turystyki uzdrowiskowej
moĪe byü ksztaátowany przede wszystkim dziĊki elementom podaĪowym ogólnego rynku turystycznego. Uzupeániany jest elementami wáaĞciwymi dla motywów uprawniania turystyki uzdrowiskowej, tzn. wynikającymi gáównie z dziaáalnoĞci obiektów sanatoryjnych i szpitali uzdrowiskowych, bĊdących szczególnym rodzajem uzdrowiskowej bazy noclegowej. Na rysunku zaznaczono, Īe
motywami typowo związanymi z ruchem turystyki uzdrowiskowej są leczenie
i rehabilitacja. Pozostaáe z wymienionych przykáadowo motywów turystyki są
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analogiczne, jak w przypadku pozostaáych turystów w miejscowoĞciach uzdrowiskowych. Za typowe elementy podaĪy na rynku turystyki uzdrowiskowej
uznano funkcjonowanie sáuĪby zdrowia (jako elementu rynku usáug medycznych), funkcjonowanie zakáadów uzdrowiskowych (jako formy dziaáalnoĞci
obejmującej zarówno rynek usáug medycznych jak i turystycznych). Takie
aspekty, jak: eksploatacja walorów uzdrowiskowych (np. solanki, borowiny),
dziaáalnoĞü obiektów spa & wellness oraz lokalna infrastruktura uzdrowiskowa
(np. pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe), mimo oddziaáywania w gáównej mierze na popyt zgáaszany przez kuracjuszy, decydują takĪe o popycie turystów przyjeĪdĪających do uzdrowisk w innych celach, a wymienione elementy
struktury podaĪy obsáugują ich potrzeb na Ğwiadczenia komplementarne.

Podsumowanie
Zakres podjĊtej problematyki stanowi syntezĊ zagadnieĔ związanych ze
strukturami rynku turystycznego wraz ze wskazaniem miejsca turystyki uzdrowiskowej. Rozwój rynku turystycznego dotyczy zarówno strony podaĪowej, jak
i popytu. PodaĪ rozwija siĊ przez wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych ofert. Na rynku turystycznym szczególną rolĊ odgrywa takĪe kreowanie
nowych destynacji turystycznych o szerokiej i/lub sprofilowanej ofercie turystycznej. Zamiany w popycie przejawiają siĊ za poĞrednictwem nowych form
uprawiania turystyki. Procesy te wzajemnie sie warunkują. W Ğwietle podjĊtych
rozwaĪaĔ ogólny rynek turystyczny rozwija siĊ dziĊki rynkom branĪowym. Te
z kolei wzbogacają swoją strukturĊ dziĊki ofercie ogólnego, kompleksowego
rynku o zasiĊgu lokalnym, regionalnym czy krajowym. Wynika z tego, Īe rozwój strukturalny rynku turystycznego jest warunkowany rozwojem rynków
branĪowych (w tym turystyki uzdrowiskowej), a rozwój rynków branĪowych
nie jest moĪliwy bez odpowiednio uksztaátowanego i rozwijającego siĊ rynku
turystycznego.
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Aleksander Panasiuk
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 tourism corresponds to the offer resulting from the operation of the tourism market entities 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

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIēSKIEGO
NR 784

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (23)

2013

BOGUSàAW STANKIEWICZ
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
WOJCIECH LEWICKI
SzczeciĔska Szkoáa WyĪsza Collegium Balticum

ANALIZA KONKURENCYJNOĝCI SPRZEDAĩY
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Streszczenie
W artykule zasygnalizowano problematykĊ konkurencyjnoĞci sprzedaĪy usáug
w odniesieniu do sektora turystyki uzdrowiskowej.
W warunkach wolnej konkurencji nastĊpuje powszechne upodobnienie subiektywnego dziaáania w stosunkach wymiennych, a to z kolei powoduje obiektywizacjĊ
subiektywnych celów dziaáania podmiotów gospodarczych. Rezultatem procesów konkurencyjnych na rynku są pewne standardy gospodarcze, do których muszą siĊ dostosowaü indywidualne podmioty gospodarcze, zamierzające osiągnąü swoje cele. W procesie wolnej konkurencji dziaáalnoĞü poszczególnych przedsiĊbiorstw ulega upodobnieniu i ujednoliceniu w skali masowej, przez co nabiera cech obiektywnych.
Analizy rynku wskazują, Īe zmiany w ramach oferowanych usáug sektora turystyki zdrowotnej w sposób istotny ograniczają moĪliwoĞci funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu podmiotów uzdrowiskowych w ich dotychczasowym zorganizowaniu, co skutkuje negatywnie na ich pozycjĊ konkurencyjną.
Celem artykuáu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeĔ formalnych i poĪądanych perspektywicznych kierunków zmian w sektorze sprzedaĪy usáug uzdrowiskowych, co w konsekwencji prowadziü moĪe w niedalekiej przyszáoĞci do przeksztaáceĔ
struktur konkurencyjnych w tym sektorze rynku.
Sáowa kluczowe: konkurencyjnoĞü, usáuga, turystyka
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Wprowadzenie
Nasilające siĊ procesy konkurencyjnoĞci stawiają przed przedsiĊbiorstwem
wyzwanie znalezienia rozwiązaĔ warunkujących osiągniecie sukcesów na
wspóáczesnym rynku usáug turystycznych, co znajduje swój wyraz w przygotowaniu niepowtarzalnych strategii rozwoju. Coraz czĊĞciej w konstrukcji strategii rozwojowych przedsiĊbiorstw na plan pierwszy wysuwa siĊ dąĪenie do wyróĪnienia organizacji (przedsiĊbiorstwa) i osiągniĊcia przewagi dziĊki efektywnemu wykorzystaniu swoich aktywów, jakim są jej zasoby materialne i niematerialne1.
W literaturze przedmiotu zakresu ekonomii poglądy na temat procesów
sprzedaĪy usáug w sukcesie koĔcowym przedsiĊbiorstwa są ciągle jeszcze
przedmiotem kontrowersji. WieloĞü kierunków i szkóá teoretycznych powoduje,
iĪ szereg problemów dotyczących zasobów przedsiĊbiorstwa, a w szczególnoĞci
problematyki związanej z analizą konkurencyjnoĞci sprzedaĪy w sektorze usáug
turystyki uzdrowiskowej, nie zostaáy w wystarczającym stopniu wyjaĞnione2.
Pomimo zasygnalizowania braku ogólnego konsensusu w wielu dziedzinach
dotyczących analizy konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw z sektora turystyki
uzdrowiskowej mamy do czynienia z wyraĨnym przyspieszeniem zarówno badaĔ szczegóáowych, jak teĪ formuáowania wniosków natury ogólniejszej.
NaleĪy zgodziü siĊ z poglądem, Īe impulsem intensyfikującym interdyscyplinarne rozwaĪania w tej materii byáa próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
na jednolitym rynku niektóre przedsiĊbiorstwa w sektorze usáug uzdrowiskowych funkcjonują efektywniej i osiągają przewagĊ konkurencyjną, podczas gdy
innym to siĊ nie udaje? W literaturze przedmiotu wielu autorów stawiaáo tezy,
iĪ odpowiedzi na tak sformuáowanie pytanie naleĪy upatrywaü w znalezieniu
równowagi miĊdzy czynnikami wewnĊtrznymi przedsiĊbiorstwa a jego otoczeniem.
Na tym etapie rozwaĪaĔ naleĪy zaznaczyü, Īe szkoáa zasobowa, jej koncepcje teoretyczne oraz instrumentarium badawcze na trwaáe wpisaáy siĊ w problematykĊ nauk ekonomicznych, znajdując proporcjonalne odzwierciedlenie
1
M.E. Porter, Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co, Inc, New York 1980, s. 15.
2
R. Petry, Czy w Europie wystĊpuje zmierzch uzdrowisk i klasycznego leczenia? Marketing uzdrowiskowy w paĔstwach europejskich, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres uzdrowisk polskich, Muszyna 2009, s. 40.
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w pracach polskich myĞlicieli. Jednak, jak wskazuje dostĊpna literatura przedmiotu oraz obserwacje publikowanych rezultatów badaĔ, krajowa przestrzeĔ
badawcza nad analizą konkurencyjnoĞci sprzedaĪy usáug turystyki uzdrowiskowej cechuje siĊ pewną asymetrią.
W okresie ostatnich 10 lat pojawiáo siĊ wiele istotnych i znaczących opracowaĔ z tej dziedziny wiedzy, w których centrum zainteresowania staáo przedsiĊbiorstwo usáugowe, brakuje natomiast analiz dotyczących wewnĊtrznych
uwarunkowaĔ konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej danego regionu w skali makro i mikro.

1. Rozkáad przestrzenny sektora usáug turystki uzdrowiskowej danego
regionu
Struktura rynku usáug turystycznych wskazuje, Īe region zachodniopomorski ze swoją bazą turystyczną, w szczególnoĞci uzdrowiskową, zajmuje jedno
z kluczowych miejsc. Zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem na rynku krajowym pod wzglĊdem liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym. Do tak dobrej pozycji przyczynia siĊ bez wątpienia wáasna baza uzdrowiskowa dysponująca duĪą liczbą caáorocznych miejsc noclegowych.
Wedáug danych krajowy sektor przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych to obecnie 158 obiektów, z których 46 zlokalizowanych jest na terenie regionu zachodniopomorskiego (37 w Maáopolsce, a 21 w regionie kujawsko-pomorskim). àącznie zakáady uzdrowiskowe mają 31 tys. miejsc noclegowych, z czego 34%
przypada na zachodniopomorskie. Pod wzglĊdem liczby pokojów w obiektach
hotelowych (hotele, motele, pensjonaty), czyli tych obiektów, które są podstawą
dziaáania sektora spa & wellness, udziaá zachodniopomorskiego wynosi 6,8%3.
Natomiast rozkáad przestrzenny zakáadów uzdrowiskowych w regionie zachodniopomorskim wedáug liczby miejsc noclegowych wskazuje na silną koncentracjĊ tych obiektów w trzech lokalizacjach. WiĊkszoĞü miejsc noclegowych, jakimi dysponują przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe (10 609 miejsc),
umiejscowionych jest w trzech strefach:
 powiat koáobrzeski (6820 miejsc – 64,3%),
 powiat sáawieĔski (1619 miejsc – 15,3%),
 miasto ĝwinoujĞcie (1517 miejsc – 14,3%).
3

Materiaáy wewnĊtrzne Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ Warszawa 2012.
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Fragmentaryzacja ta istotnie róĪni siĊ od umiejscowienia pozostaáej bazy
turystycznej, co moĪe wskazywaü, Īe sektor usáug turystyki zdrowotnej jest
zasadniczo osobnym segmentem zachodniopomorskiego rynku turystycznego.
Zasoby wszystkich dostĊpnych regionalnie miejsc noclegowych (10 9506
miejsc) są skoncentrowane w powiatach:
 kamieĔskim (17,7%),
 gryfickim (16,3%),
 koszaliĔskim (12,7%),
 koáobrzeskim (19,3%)4.
Z analizy danych wynika, Īe jedynym „obszarem” w szeroko rozumianym
sektorze turystycznym jest powiat koáobrzeski mający duĪy udziaá w obu rozkáadach. BliskoĞü komunikacyjna z pow. gryfickim i kamieĔskim moĪe jednak
wskazywaü na liczne powiązania wewnątrzsektorowe pomiĊdzy turystyką
uzdrowiskową a klasyczną turystyką wypoczynkową.
Zdaniem autorów trend ten wynika z wczesnej fazy rozwoju tego sektora
oraz ograniczeĔ w dostĊpie do atrakcyjnych nieruchomoĞci w danym regionie5.

2. Analiza konkurencyjnoĞci sprzedaĪy w sektorze usáug turystyki uzdrowiskowej – studium przypadku
Pod pojĊciem sektora rynku usáug turystyki uzdrowiskowej rozumiemy
zlokalizowaną w wybranych czĊĞciach regionu zachodniopomorskiego zbiorowoĞü podmiotów gospodarczych Ğwiadczących specjalistyczne usáugi w zakresie regeneracji siá fizycznych i psychicznych, w tym w szczególnoĞci usáugi
lecznicze Ğwiadczone przy wykorzystaniu specjalistycznej infrastruktury i zasobów naturalnych (np. wody lecznicze, solanki itd.)6.
Przy takim przedmiotowym zakreĞleniu definicji tego sektora usáug
uzdrowiskowych wyraĨnie moĪna zidentyfikowaü dwa podstawowe segmenty
usáugodawców.
4

R.W. Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, „Canadian Geographer”, 24 (1), 1980, s. 65.
5

Materiaáy wewnĊtrzne Instytutu BadaĔ nad Gospodarką rynkową za lata 2007–2011,
GdaĔsk 2011.
6

W. ĝwitalski, Innowacje i konkurencyjnoĞü, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
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1. Po pierwsze, są to tzw. przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe dysponujące
bardzo duĪym i zróĪnicowanym (np. pod wzglĊdem przeznaczenia)
majątkiem, dziaáające w formie spóáek kapitaáowych, z których duĪa
czĊĞü pozostaje wáasnoĞcią skarb paĔstwa. Ich grupą docelową są
przede wszystkim osoby muszące siĊ poddaü okreĞlonej procedurze
rehabilitacyjnej. Finansowanie tego typu usáug opiera siĊ przede
wszystkim na systemie ubezpieczeĔ spoáecznych (NFZ), a same zasady funkcjonowania tego typu podmiotów podlegają regulacjom publicznym.
2. Do drugiego segmentu usáug trzeba zaliczyü podmioty prywatne (prywatne „od początku”, sprywatyzowane) oraz paĔstwowe, Ğwiadczące
usáugi wypoczynkowe, ze szczególnym uwzglĊdnieniem produktów
związanych z regeneracją siá fizycznych i psychicznych, zwanych popularnie spa & wellness. Ten segment usáugodawców, pod wzglĊdem
bazy infrastrukturalnej, dysponuje gáównie hotelami i tzw. obiektami
hotelowymi (motele, pensjonaty).
Z analiz rynku oraz obserwacji autorów wynika, Īe w ramach obu rodzaju
oferowanych usáug mamy do czynienia z rosnącym nasileniem konkurencji
w tym sektorze rynku.
Na tym etapie rozwaĪaĔ naleĪy pamiĊtaü, Īe problemy z zapewnieniem
odpowiedniego poziomu finansowania kosztów dziaáania przedsiĊbiorstw
uzdrowiskowych wymuszają stopniową komercjalizacjĊ oferty usáugowej, co
skutkuje inicjowaniem konkurencji pomiĊdzy tymi podmiotami (ograniczeniem
dla tej konkurencji jest niewątpliwie charakter specjalizacji rehabilitacyjnej). Po
drugie, taka komercjalizacja oferty usáugowej oznacza faktyczne wejĞcie w stan
konkurencji z podmiotami prywatnymi z segmentu spa & wellness. ElastycznoĞü dziaáania tych ostatnich oraz zasoby prywatnego kapitaáu sprawiają, Īe
równieĪ ich oferta staje siĊ coraz bardziej zorientowana na tradycyjną grupĊ
docelową przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych. Ekspansja w stan konkurencji
o klienta z przedsiĊbiorstwami ma wiĊc charakter obustronny (tym bardziej Īe
podmioty prywatne mogą ubiegaü siĊ o refinansowanie niektórych usáug ze
Ğrodków NFZ). Po trzecie, prywatny charakter segmentu spa & wellness oraz
zasadniczo niskie koszty wejĞcia na ten rynek (chodzi nam tu gáównie o brak
szczególnych ograniczeĔ regulacyjnych w zakresie moĪliwoĞci Ğwiadczenia
niektórych usáug terapeutycznych/rehabilitacyjnych) powodują, Īe mamy tu do
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czynienia z bardzo duĪą konkurencją wewnątrzsegmentową (pomiĊdzy usáugodawcami z tego segmentu)7.
Natomiast zasadnicze obszary kooperacji pomiĊdzy podmiotami wchodzącymi w skáad usáug dotyczą tych komponentów tzw. produktu turystycznego,
które stanowią czĊĞü wspólną dla wszystkich podmiotów i dotyczą domeny
wykraczającej poza gestiĊ przedsiĊbiorstwa. Chodzi tu o takie obszary, jak
promocja tzw. destynacji (miejsca) turystycznej (w przeciwieĔstwie do promocji konkretnego usáugodawcy), rozwój wspólnej, publicznej infrastruktury materialnej (parki, zieleĔce, chodniki, ĞcieĪki, drogi itd.), zapewnienie áadu przestrzennego (planowanie przestrzenne), bezpieczeĔstwo itd.
Wzajemne relacje konkurencyjne podmiotu z rynku usáug turystyki
uzdrowiskowej dotyczą wszystkich usáug oraz produktów komplementarnych
w związku ze Ğwiadczeniem tzw. usáugi podstawowej, tj.:
 usáug gastronomicznych (kawiarnie, restauracje, bary),
 usáug sektora kultury i rozrywki (np. muzea, kina, teatr, wystawy),
 produkcji produktów naturalnych (np. ĪywnoĞü, kosmetyki),
 usáug medycznych i paramedycznych (rehabilitacja, porady lekarskie,
zabiegi ambulatoryjne),
 transportu pasaĪerskiego (transport w obrĊbie gmin nadmorskich i pomiĊdzy nimi).
Autorzy wskazują na znaczne zróĪnicowanie w sektorze usáug pod wzglĊdem podmiotowym. Z obserwacji wynika, Īe usáugi dotyczące „zakwaterowanie
i gastronomii” są znacznie rozproszone. Na 13,4 tys. podmiotów gospodarczych
97% to podmioty mikro, o liczbie pracujących do 9 osób8. Do najwiĊkszych
operatorów na tym rynku niewątpliwie naleĪą podmioty uzdrowiskowe. Z czterech tego typu podmiotów najmniejszy osiąga przychody na poziomie 14 mln zá,
a najwiĊkszy (Uzdrowisko Koáobrzeg SA) – okoáo 30 mln zá. Podmioty te dysponują bardzo duĪym majątkiem (wartoĞü aktywów) i osiągają stosunkowo
maáą masĊ zysku (co za tym idzie, mają niską rentownoĞü)9.
PrzedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe stanowią pewien punkt odniesienia dla
segmentu spa & wellness. Z analizy danych wynika, Īe segment ten moĪe roz-

7

Materiaáy wewnĊtrzne Instytutu BadaĔ…

8

B., Walker, D. Salt, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World, Island Press, Washington, DC, 2006.
9

Materiaáy wewnĊtrzne Narodowego Funduszu Zdrowia….
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wijaü siĊ zarówno przy mniejszej skali dziaáalnoĞci niĪ uzdrowiska, jak i znacznie je przewyĪszaü pod wzglĊdem skali aktywnoĞci.
Analiza zaprezentowanych danych skáania zatem autorów do nastĊpujących wniosków:
 moĪliwoĞci rozwojowe spóáek uzdrowiskowych są obecnie ograniczone
ze wzglĊdu na niską dochodowoĞü; wzrost ich konkurencyjnoĞci uzaleĪniony jest od inwestycji efektów procesów prywatyzacyjnych,
 rozwój spóáek uzdrowiskowych związany jest z pozyskiwaniem klienta
komercyjnego i oferowaniem usáug o charakterze spa & wellness,
 szybki rozwój segmentu spa & wellness bazującego na kapitale prywatnym zwiĊksza intensywnoĞü konkurencji w sektorze i przenikanie
siĊ oferty usáugowej,
 duĪe zróĪnicowanie podmiotowe sektora moĪe oznaczaü trudnoĞci
w znajdowaniu wspólnych páaszczyzn dziaáania w tym sektorze rynku.
Resumując rozwaĪania dotyczące analizy konkurencyjnoĞci sprzedaĪy
usáug turystyki uzdrowiskowej, naleĪy pamiĊtaü, Īe niezwykle istotnym czynnikiem determinującym zasiĊg przestrzenny sprzedaĪy w sektorze usáug uzdrowiskowych regionu jest zbiór cech Ğrodowiskowych i klimatycznych. Wpáyw
na taki stan rzeczy mają rzadkie aktywa, jak wystĊpowanie naturalnych surowców leczniczych (wody zmineralizowane w miejscowoĞciach Dziwnówek, KamieĔ Pomorski, Koáobrzeg, MiĊdzywodzie, Poáczyn Zdrój, ĝwinoujĞcie; záóĪ
borowin, solanek), a takĪe tradycyjne atrakcje turystyczne w postaci dostĊpu do
morza i czystego powierza. Aktywa te korespondują z szeregiem innych atrakcji
przyrodniczych regionu zachodniopomorskiego, a istotnych dla ruchu turystycznego: wystĊpowaniem duĪych obszarów leĞnych (lasy zajmują 35% powierzchni), dwóch parków narodowych (WoliĔski i DrawieĔski), 81 rezerwatów przyrody, 5 parków krajobrazowych oraz licznych pojezierzy (duĪe natĊĪenie terenów o wysokim stopniu ochrony przyrodniczej wystĊpuje w pasie gmin
nadmorskich: Koáobrzeg, Mielno, Daráowo).
Przedstawione powyĪej determinanty nie tylko wpáywają bezpoĞrednio na
analizĊ konkurencyjnoĞci sprzedaĪy w sektorze usáug turystki uzdrowiskowej
regionu ale mają takĪe istotny wymiar ekonomiczny, który w dobie obecnego
kryzysu gospodarczego nabiera coraz to wiĊkszego znaczenia spoáeczno-gospodarczego.
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Podsumowanie
W ostatnim dziesiĊcioleciu w Unii Europejskiej wzrasta tendencja starzenia siĊ spoáeczeĔstw. Wobec staáego zwiĊkszania siĊ odsetka ludzi zaawansowanych wiekowo i Ğredniej dáugoĞci Īycia istotna jest profilaktyka geriatryczna
w ramach leczenia uzdrowiskowego, której celem jest ochrona zdrowia i zapobieganie przedwczesnej patologicznej staroĞci. Konsekwencje starzenia sprzyjają powstawaniu problemów zdrowotnych, a programy profilaktyki zdrowotnej
realizowane są w sanatoriach uzdrowiskowych gáównie w formie edukacji
zdrowotnej: w zakresie nauki prawidáowego Īywienia, walki z otyáoĞcią, eliminowaniu czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, zasad Īycia po zawale
serca i zabiegach kardiochirurgicznych, kompensacji dysfunkcji narządów ruchu, psychologicznego wsparcia schorzeĔ psychosomatycznych.
Zachodzące zmiany w obrĊbie struktur demograficznych spoáeczeĔstw
powodują, Īe populacja osób w starczym wieku jest liczniejsza niĪ osób máodszych co staáo siĊ reguáą procesu cywilizacyjnego. W związku z tym istnieje
koniecznoĞü zastosowania nowych rozwiązaĔ w zakresie pozytywnego starzenia siĊ, wolnego od niepeánosprawnoĞci i zaburzeĔ stanu funkcjonalnego.
Zatem, aby w peáni sprostaü tym wymaganiom, naleĪy staü siĊ konkurencyjnym w stosunku do innych podmiotów na rynku, oferując „usáugĊ kompletną”. Zmiana strategii dziaáania wpáynie teĪ bezpoĞrednio na sprzedaĪ tych
usáug; oczywiĞcie ciągle determinantem wdroĪenia koncepcji pozostaje aspekt
finansowy. Jak wskazali autorzy we wstĊpie pracy, celem artykuáu byáo zasygnalizowanie istniejących ograniczeĔ formalnych i przedstawienie kierunków
poĪądanych zmian, czyli wprowadzenie „usáugi kompletnej” w sektorze turystyki uzdrowiskowej regionu. PoprawnoĞü tych zaáoĪeĔ z pewnoĞcią w przeciągu
kilku lat zweryfikuje rynek, co pozwoli z pewnoĞcią na ocenĊ sáusznoĞci zaproponowanych rozwiązaĔ 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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SPECYFIKA POPYTU RESTYTUCYJNEGO
NA USàUGI SANATORYJNE

Streszczenie
Artykuá traktuje o specyfice popytu restytucyjnego na usáugi sanatoryjne. Ze
wzglĊdu na praktyczne ujĊcie tematu w pracy skupiono uwagĊ na omówieniu zachowaĔ
kuracjuszy na rynku usáug sanatoryjnych w województwie zachodniopomorskim, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem powtarzalnoĞci leczenia uzdrowiskowego. Wyniki badaĔ
ankietowych uzasadniáy istnienie popytu restytucyjnego na usáugi sanatoryjne. Analiza
wykazaáa równieĪ, Īe wysoka jakoĞü usáug jest gáównym czynnikiem wyboru sanatorium przez kuracjuszy korzystających ze ĞwiadczeĔ po cenach rynkowych. Znaczenie
wysokiej jakoĞci usáug przy wyborze sanatorium jednak malaáo wraz ze wzrostem powtarzalnoĞci leczenia.
Sáowa kluczowe: popyt restytucyjny, usáugi sanatoryjne, lecznictwo uzdrowiskowe

Wprowadzenie
Polski rynek usáug uzdrowiskowych ma dobre perspektywy rozwoju.
W zakáadach opieki stacjonarnej, tj. w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych,
w 2010 roku przebywaáo prawie 573 tys. kuracjuszy stacjonarnych. Ich liczba
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w stosunku do 2000 roku zwiĊkszyáa siĊ o 160 tys. (w sanatoriach uzdrowiskowych aĪ o 50,8%)1.
Rosnący popyt na usáugi uzdrowiskowe tworzą osoby, które przyjeĪdĪają
do sanatoriów gáównie w celach leczniczych, dlatego proces podejmowania
decyzji w zakresie powtarzalnoĞci ĞwiadczeĔ zdrowotnych jest istotnie uwarunkowany konkretnymi schorzeniami i wáaĞciwoĞciami leczniczymi danego
uzdrowiska. Nie ogranicza to jednak moĪliwoĞci wyboru pomiĊdzy poszczególnymi sanatoriami lub uzdrowiskami o podobnym profilu leczniczym.
Gáównym celem pracy jest próba scharakteryzowania specyfiki popytu
restytucyjnego na usáugi sanatoryjne, który najogólniej oznacza ponowne korzystanie z usáug leczniczych i profilaktycznych w tym samym sanatorium.
W pracy wykorzystano wyniki badaĔ ankietowych, przeprowadzonych wĞród
122 kuracjuszy przebywających w sanatoriach uzdrowiskowych na zasadzie
peánej odpáatnoĞci, poniewaĪ mieli oni moĪliwoĞü swobodnego decydowania
o warunkach i miejscu leczenia. Obszar badawczy obejmowaá miejscowoĞci,
które mają status uzdrowiska w województwie zachodniopomorskim (Koáobrzeg,
ĝwinoujĞcie i Poáczyn-Zdrój). Zakres czasowy badaĔ to lata 2005–20062.

1. Zakres popytu na usáugi sanatoryjne
Usáugi zdrowotne Ğwiadczone przez sanatoria są czĊĞcią szerszego leczenia uzdrowiskowego, prowadzonego przy wykorzystaniu leczniczych wáaĞciwoĞci naturalnych surowców, klimatu (talasoterapii) oraz ogólnodostĊpnych
urządzeĔ infrastruktury uzdrowiskowej, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, tĊĪnie, parki, ĞcieĪki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeĪa morskiego, lecznicze
i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe.
Usáugi zdrowotne Ğwiadczone są najczĊĞciej w zakáadzie przyrodoleczniczym, wchodzącym w skáad danego sanatorium uzdrowiskowego. W zakáadzie
przyrodoleczniczym moĪna wyróĪniü gáównie: pomieszczenia zabiegowe, sale
gimnastyczne, gabinety lekarskie i pielĊgniarsko-zabiegowe oraz poczekalnie
1
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010, Urząd Statystyczny
w Krakowie, Kraków 2011, s. 47.
2
Badania ankietowe omówiono szeroko w dysertacji doktorskiej autora niniejszego
artykuáu, równieĪ z uwzglĊdnieniem kuracjuszy korzystających z usáug sanatoryjnych,
kontraktowanych przez NFZ.
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pacjentów. W zaleĪnoĞci od profilu leczniczego sanatorium oraz dostĊpnych
naturalnych tworzyw leczniczych, które stanowią bazĊ surowcową do Ğwiadczenia usáug sanatoryjnych, w pomieszczeniach zabiegowych znajdują siĊ
urządzenia wykorzystywane w:
 balneoterapii i hydroterapii (baseny rehabilitacyjne i wanny do kąpieli
leczniczych, inhalatoria do inhalacji z wód mineralnych),
 peloidoterapii,
 kinezyterapii (np. rowery, ergometry, rotory bieĪni, drabiny),
 termoterapii (sauny, urządzenia do parafinoterapii),
 fototerapii3 (lasery, urządzenia do naĞwietleĔ),
 fizykoterapii (np. urządzenia do jonoforezy, urządzenia do magnetoterapii lub urządzenia do wytwarzania ultradĨwiĊków),
 masaĪu klasycznym4.
Usáugi sanatoryjne obejmują gáównie wymienione wyĪej usáugi zdrowotne (terapie) oraz komplementarne wobec nich usáugi noclegowe i gastronomiczne5. Jak uzasadniali Aleksander Kornak i Andrzej Rapacz, Ğwiadczenia te
mają podstawowe znaczenie dla konsumenta i są niezbĊdne dla jego pobytu6.
NiezaleĪnie jednak od rodzaju Ğwiadczonych usáug, do zadaĔ sanatorium
uzdrowiskowego naleĪy w szczególnoĞci zapewnienie pacjentowi7:
 udzielanie caáodobowych ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w warunkach
stacjonarnych,
 opieki lekarskiej i caáodobowej opieki pielĊgniarskiej,

3
Kuracja w uzdrowiskach. Informator dla lekarzy i pacjentów, Press-Forum, Polanica-Zdrój 2013, s. 17–23.
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreĞlenia
wymagaĔ, jakim powinny odpowiadaü zakáady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(DzU 2006 nr 161, poz. 1142 ze zm.).
5

Usáugi komplementarne (pomocnicze) zdefiniujemy jako zespóá usáug uzupeániających i rozszerzających usáugĊ zdrowotną, czĊsto podnoszących jej sprawnoĞü i skutecznoĞü
(np. usáugi noclegowe, usáugi gastronomiczne). I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece
zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin
2005, s. 79.
6
A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowoĞci
i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu, Wrocáaw 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 przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz
urządzeĔ lecznictwa uzdrowiskowego,
 ĞwiadczeĔ profilaktycznych,
 edukacji zdrowotnej.
ZróĪnicowanie popytu na usáugi sanatoryjne uwarunkowane jest gáównie
potrzebami, związanymi z utrzymaniem dobrego zdrowia lub z profilaktyką8.
Usáugi sanatoryjne, podobnie jaki inne usáugi zdrowotne, cechuje ograniczona
moĪliwoĞü przewidywania i okreĞlenia popytu. Specyfika popytu na Ğwiadczenia uzdrowiskowe polega równieĪ na: 1) uzaleĪnieniu popytu od stylu Īycia
i postĊpów cywilizacji, 2) ograniczonej sezonowoĞci9 (usáugi uzdrowiskowe
kontraktowane są przez caáy rok), 3) wysterowaniu tzw. popytu subiektywnego,
który wynika z wewnĊtrznego przekonania pacjenta o koniecznoĞci leczenia,
mogącego nie mieü uzasadnienia zdrowotnego, 4) koniecznoĞci i efektywnoĞci
ekonomicznej wprowadzenia ograniczeĔ w korzystaniu z usáug zdrowotnych ze
wzglĊdu na nadmierną ich konsumpcjĊ10.

2. Problem restytucji (powtarzalnoĞci) usáug sanatoryjnych
W teorii nauk ekonomicznych problem powtarzalnoĞci konsumpcji produktów i usáug, początkowo odnoszony tylko do podmiotów gospodarczych,
z czasem zacząá dotyczyü takĪe przestrzeni i w ten sposób zostaá podjĊty w skali
regionów i paĔstw. Zjawisko to szczególnie ujawnia siĊ w lecznictwie uzdrowiskowym, gdzie popyt restytucyjny okreĞlany jest liczbą powtórzeĔ konsumpcji
usáug leczniczych i profilaktycznych, nie tylko w tym samym sanatorium, ale

8
A. Panasiuk, J. Buko, Popyt turystyczny – uwarunkowania, Zeszyty Naukowe nr 698,
„Ekonomiczne Problemy Usáug” nr 83, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego,
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

Wspóáczesna ekonomika usáug, red. S. Flejterski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 419.
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takĪe w tym samym uzdrowisku11. SkutecznoĞü leczenia uzdrowiskowego uwarunkowana jest równieĪ jego dáugoĞcią, mierzoną w dniach lub tygodniach12.
Wyniki przeprowadzonych badaĔ pokazaáy, Īe 70% ankietowanych korzystaáo juĪ z usáug uzdrowiskowych, z czego poáowa osób na leczeniu kuracyjnym byáa wiĊcej niĪ dwa razy. 30% ankietowanych otrzymaáo pierwszy raz
Ğwiadczenia w zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego (rys. 1).

30%
49%

21%

pierwszy raz

drugi raz

trzeci raz i wiĊcej

Rys. 1. PowtarzalnoĞü konsumpcji usáug uzdrowiskowych
ħródáo: badania wáasne.

Popyt na usáugi uzdrowiskowe tworzą osoby, które przyjeĪdĪają do sanatoriów w celach leczniczych i pozostają pod opieką personelu medycznego13,
dlatego proces podejmowania decyzji w zakresie ĞwiadczeĔ zdrowotnych bĊdzie silnie uwarunkowany konkretnymi schorzeniami i wáaĞciwoĞciami leczniczymi danego uzdrowiska. Z kolei sposób kierowania chorych na leczenie
uzdrowiskowe ogranicza znacząco wybór przez nich miejsca i czasu kuracji,
dlatego w obecnych uwarunkowaniach systemu opieki zdrowotnej najdoskonal-

11

R. àazarek, Ekonomika turystyki, wyd. II, WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Warszawa
2001, s. 64.
12

Warto przypomnieü, Īe przynajmniej 21-dniowy okres leczenia byá zalecany juĪ
w hospicjach staroĪytnej Grecji.
13

Rozwój usáug turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Goáembski, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, PoznaĔ 1999, s. 93.
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szymi uczestnikami sfery zbytu są lekarze14. Potwierdzają to wyniki badaĔ
przeprowadzone przez T. BurzyĔskiego, które wskazują, Īe podstawowym
czynnikiem wpáywającym na wybór uzdrowiska jest dla prawie 29% badanych
decyzja lekarza15.
Do badania wytypowano osoby korzystające z usáug na zasadach peánej
odpáatnoĞci, poniewaĪ miaáy moĪliwoĞü swobodnego decydowania o warunkach i miejscu leczenia. Poproszono zatem badanych, by okreĞlili, ile zakáadów
sanatoryjnych brali pod uwagĊ przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca
leczenia (rys. 2).

30%

40%

5%
25%

jedno sanatorium
dwa sanatoria w danym
uzdrowisku

dwa sanatoria w róĪnych
uzdrowiskach
trzy sanatoria i wiĊcej

Rys. 2. Deklaracja dotycząca powtarzalnoĞci leczenia sanatoryjnego
ħródáo: badania wáasne.

AĪ 40% badanych zwraca uwagĊ wyáącznie na jeden zakáad lecznictwa
uzdrowiskowego przy wyborze miejsca leczenia, co Ğwiadczyü moĪe o duĪej
lojalnoĞci nabywczej wobec usáug wskazanej placówki. Co trzeci badany bierze
pod uwagĊ dwa sanatoria w tym samym uzdrowisku. Znacząca grupa, bo aĪ

14

A. Kornak, R. Szeremeta, Strategia i zarządzanie marketingowe w promocji i zbycie
turystyki i uzdrowisk, WyĪsza Szkoáa Zarządzania i BankowoĞci w Poznaniu, PoznaĔ 2001,
s. 125–126.
15
Czynniki wpáywające na jakoĞü i konkurencyjnoĞü usáug turystycznych w miejscowoĞciach uzdrowiskowych, red. T. BurzyĔski, 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 jednym uzdrowisku.

3. Czynniki wyboru sanatorium uzdrowiskowego
Z zagadnieniem wyboru placówki leczniczej i powtarzalnoĞci leczenia ĞciĞle związane są powody, jakie skáaniają kuracjuszy do dokonywania leczenia
w okreĞlonym miejscu. W tym celu poproszono respondentów o wskazanie
znaczenia poszczególnych czynników mających wpáyw na wybór sanatorium
(rys. 3).
21%

Wysoki poziom jakoĞci usáug
19%

Sanatorium jest sprawdzone
14%

PoáoĪenie sanatorium
9%

Rekomendacje osób

9%

Sanatorium oferuje ceny niĪsze niĪ inne
Atrakcyjna i róĪnorodna oferta

7%

ZachĊcająca promocja

6,5%
6,5%

Dobra infrastruktura sanatorium
Sanatorium jest znane

4%
4%

Inne
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Rys. 3. Czynniki wpáywające na wybór sanatorium w opinii respondentów
ħródáo: badania wáasne.

Okazaáo siĊ, Īe czynnikiem mającym najwiĊkszy wpáyw na wybór sanatorium jest wysoki poziom jakoĞci usáug – zostaá wskazany przez 21% badanych.
19% respondentów zadeklarowaáo, Īe przy wyborze sanatorium decydowaáa
znajomoĞü zakáadu leczniczego. Fakt wskazania znajomoĞci miejsca jako drugiego czynnika pod wzglĊdem waĪnoĞci moĪe wiązaü siĊ z ograniczoną konsultacją lekarską w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Stąd przy wyborze
sanatorium kuracjusze, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z nieodpowiednim leczeniem, korzystają zazwyczaj ponownie z tych samych usáug.
Rekomendacja osób i Ğrodków przekazu informacji stanowiáy czwarte pod
wzglĊdem waĪnoĞci kryterium wyboru sanatorium, które wskazaáo prawie 10%
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ankietowanych. JednoczeĞnie byáo to kryterium czĊĞciej wskazywane niĪ instrumenty oddziaáywania zakáadu leczniczego na rynek, a mianowicie: stosowany system cenowy (9%), zróĪnicowanie oferty (7%) oraz dziaáania promocyjne (6,5%). Z kolei zapewnienie odpowiedniego standardu wykonania usáug
okreĞlone infrastrukturą sanatorium jest czynnikiem trzykrotnie rzadziej branym
pod uwagĊ niĪ zapewnienie wysokiej jakoĞci usáug. WĞród innych czynników
(4%) odpowiedzi respondentów dotyczyáy przede wszystkim warunków noclegowych oraz poáoĪenia uzdrowiska.
W przeprowadzonych badaniach uwzglĊdniono równieĪ moĪliwoĞü zmiany czynników wpáywających na wybór miejsca Ğwiadczenia ze wzglĊdu na
powtarzalnoĞü leczenia sanatoryjnego. Rozkáad czĊstotliwoĞci odpowiedzi na to
zagadnienie zostaá przedstawiony na rysunku 4.
16%

Wysoki poziom jakoĞci usáug

7%

Rekomendacje osób
Sanatorium oferuje ceny niĪsze niĪ inne

Sanatorium jest znane
Dobra infrastruktura sanatorium
Inne
0%

Konsumpcja usáug sanatoryjnych:

12%
12%
9%
11%
10%
22%

Sanatorium jest sprawdzone

Atrakcyjna i róĪnorodna oferta

34%

12%
15%
14%

PoáoĪenie sanatorium

ZachĊcająca promocja

23%

11%

7%
6%
7%
7%
7%
6%
4%
6%
4%
7%
5%
4%
7%
4%
2%
5%

9%

10%

pierwszy raz

15%

20%

drugi raz

25%

30%

35%

40%

trzeci raz i wiĊcej

Rys. 4. Czynniki wpáywające na wybór sanatorium z uwzglĊdnieniem powtarzalnoĞci
leczenia
ħródáo: badania wáasne.
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Fakt oceny wysokiej jakoĞci usáug byá motywem wyboru danego sanatorium przez 34% badanych, którzy przyjechali do danego uzdrowiska po raz
pierwszy, 23% – po raz drugi, oraz tylko 16% – po raz trzeci. Z czĊstotliwoĞci
otrzymanych wypowiedzi moĪna wiĊc wnioskowaü prawidáowoĞü, Īe rola wysokiej jakoĞci usáug przy wyborze sanatorium maleje wraz ze wzrostem liczby
powtarzalnoĞci leczenia.
W procesie powtarzalnoĞci leczenia sanatoryjnego istotnie wzrosáo znaczenie czynnika znajomoĞci danej placówki. OtóĪ wĞród badanych osób, które
korzystaáy z usáug kuracyjnych ponad dwa razy, zanotowano trzykrotnie wiĊcej
wskazaĔ w stosunku do osób przebywających na leczeniu kuracyjnym po raz
pierwszy (odpowiednio 22% i 7%). W przypadku powtórzenia ĞwiadczeĔ sanatoryjnych nieznacznie wzrosáo znaczenie czynnika związanego z oceną infrastruktury sanatorium. JeĞli chodzi o wpáyw sugestii innych osób (np. lekarzy)
przy podejmowaniu decyzji o wyborze sanatorium, to naleĪy zaznaczyü, Īe
znajomoĞü danego uzdrowiska i sanatorium moĪe byü przyczyną zmniejszenia
znaczenia tego czynnika.
W literaturze przedmiotu podaje siĊ, Īe informacje nieformalne są waĪniejsze dla konsumentów niĪ formy komunikacji kontrolowane przez przedsiĊbiorstwo. Okazuje siĊ, Īe w porównaniu ze Ĩródáami personalnymi Ğrodki przekazu nie są zbyt efektywnym i wiarygodnym sposobem przekazywania informacji o jakoĞci caáego procesu usáugowego16. W dziaáalnoĞci uzdrowiskowej
wiĊkszoĞü konsumentów uzyskuje wiedzĊ o leczeniu sanatoryjnym z niekomercyjnych Ĩródeá: od lekarza, rodziny i znajomych17.
Ze wzglĊdu na ograniczoną moĪliwoĞü poznania usáugi sanatoryjnej wĞród
osób samodzielnie decydujących o leczeniu szczególne znaczenie przy analizie
jakoĞci ma równieĪ reputacja przedsiĊbiorstwa. Dotyczy to gáównie sytuacji,
kiedy konsumenci mogą kierowaü siĊ jakoĞcią usáug Ğwiadczonych przez firmĊ
w przeszáoĞci, jako wskaĨnikiem obecnej lub przyszáej jakoĞci.

16

Marketing usáug, red. A. StyĞ, PWE, Warszawa 2003, s. 41.

17

Czynniki wpáywające na jakoĞü…, s. 128.
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Podsumowanie
Specyfika popytu na usáugi sanatoryjne wiąĪe siĊ ze zjawiskiem powtarzalnoĞci i dáugoĞci leczenia uzdrowiskowego. Dla wiĊkszoĞci kuracjuszy leczenie w danym uzdrowisku lub sanatorium jest kolejne z rzĊdu. W wyniku
przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe najwiĊkszy wpáyw na wybór sanatorium zanotowano w przypadku czynnika, jakim jest wysoka jakoĞü usáug sanatoryjnych. GáĊbsza analiza tego problemu wskazuje jednak na inną, pokrewną tematycznie prawidáowoĞü. Z czĊstotliwoĞci otrzymanych wypowiedzi moĪna byáo
wnioskowaü, Īe znaczenie wysokiej jakoĞci usáug przy wyborze sanatorium malaáo wraz ze wzrostem powtarzalnoĞci leczenia. Rosáo natomiast znaczenie znajomoĞci uzdrowiska i zakáadu leczniczego.

SPECIFICITY OF RENEWABLE DEMAND
FOR SANATORIUM SERVICES

Summary
This paper discusses the specifics of the renewable demand for sanatorium services. 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
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ORGANIZACYJNO-PRAWNE ASPEKTY
LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO DZIECI I MàODZIEĩY

Streszczenie
W Polsce obok lecznictwa uzdrowiskowego dorosáych funkcjonuje lecznictwo
uzdrowiskowe dzieci i máodzieĪy. Ma ono duĪe znaczenie, zwáaszcza w leczeniu chorób przewlekáych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano siĊ na przedstawieniu
uwarunkowaĔ o charakterze organizacyjno-prawnym, które wpáywają na funkcjonowanie tej formy lecznictwa. Przedstawiono teĪ gáówne problemy, z jakimi boryka siĊ lecznictwo uzdrowiskowe dzieci i máodzieĪy.
Sáowa kluczowe: uzdrowisko, lecznictwo uzdrowiskowe dzieci i máodzieĪy, uwarunkowania organizacyjno-prawne lecznictwa uzdrowiskowego

Wprowadzenie
W polskiej literaturze dotyczącej funkcjonowania uzdrowisk sporo miejsca
poĞwiĊca siĊ wpáywowi czynników o charakterze demograficznym, a szczególnie starzeniu siĊ spoáeczeĔstwa. PodkreĞla siĊ, Īe trend ten jest szansą rozwoju
uzdrowisk, gdyĪ ludzie starsi czĊĞciej zapadają na róĪnego rodzaju choroby,
zwáaszcza przewlekáe, których leczenie jest jednym z zadaĔ lecznictwa uzdro-

Jolanta Mirek

44

wiskowego1. Pomija siĊ czĊsto máodsze grupy wiekowe, dla których uzdrowiska takĪe powinny tworzyü odpowiednią ofertĊ. Bardzo rzadko pisze siĊ natomiast o lecznictwie uzdrowiskowym dzieci i máodzieĪy, pomimo jego wieloletnich, a biorąc pod uwagĊ zapiski dotyczące historii niektórych uzdrowisk –
nawet wielowiekowych tradycji2.
Na terenie naszego kraju istnieją bogate záoĪa naturalnych surowców leczniczych, takich jak lecznicze wody mineralne, borowiny i gazy lecznicze, a wystĊpujące na niektórych obszarach uwarunkowania bioklimatyczne wywierają
korzystny wpáyw na zdrowie czáowieka. Sprzyja to rozwojowi lecznictwa
uzdrowiskowego, gdyĪ wspomniane uwarunkowania mają decydujący wpáyw
na przyznanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 45 miejscowoĞci z tym statusem oraz wiele miejscowoĞci, które
z uwagi na swoje zasoby mogáyby siĊ o niego ubiegaü. Uzdrowiska statutowe
poáoĪone są na terenie 13 województw. Tylko na terenie 3 województw (lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego) nie ma Īadnych uzdrowisk. NajwiĊcej
miejscowoĞci uzdrowiskowych mieĞci siĊ na poáudniu Polski na terenie województw dolnoĞląskiego i maáopolskiego.
W 19 spoĞród wszystkich uzdrowisk prowadzi siĊ leczenie uzdrowiskowe
dzieci i máodzieĪy, korzystanie z tych usáug niestety wykazuje tendencjĊ spadkową. Na funkcjonowanie tego rodzaju lecznictwa wpáywa wiele czynników,
zarówno o charakterze podaĪowym, jak i popytowym. CzĊĞü z nich jest zbieĪna
z uwarunkowaniami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego w ogóle3, ale
niektóre są charakterystyczne tylko dla lecznictwa osób naleĪących do rozpa-

1

Do pozostaáych zadaĔ lecznictwa uzdrowiskowego zalicza siĊ: rehabilitacjĊ, profilaktykĊ zdrowotną i edukacjĊ.
2

Na przykáad w opracowaniu z 1677 r. autorstwa Jerzego AmbroĪego Woltera, fizyka
miejskiego z Káodzka, znaleĨü moĪna miĊdzy innymi sposoby korzystania z kąpieli w Lądku
(najstarszym polskim uzdrowisku). Zalecaá on, aby dzieci do lat siedmiu nie stosowaáy kąpieli
dáuĪej niĪ godzinĊ. MoĪe to Ğwiadczyü, Īe juĪ wtedy korzystaáy one z zabiegów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Za: Historia uzdrowiska Lądek-Zdrój, http://www.ziemiaklodzka.
pl/uzdrowiska/historia-uzdrowiska-ladek-zdroj, 7.03.2013.
3

Szerzej na temat m.in. w: J. Mirek, Czynniki wpáywające na funkcjonowanie i rozwój
polskich uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, WyĪsza Szkoáa Turystyki i Hotelarstwa w GdaĔsku, GdaĔsk 2009, s. 407–424, idem, Spoáeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej/Zarządzanie i Marketing/Kwartalnik, Zeszyt 17, 1/2010,
s. 257–266 oraz idem, Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usáug
uzdrowiskowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 694, „Problemy
Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 22, s. 115–125.
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trywanej grupy wiekowej. Celem niniejszego opracowania jest przybliĪenie
aspektów organizacyjno-prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego
dzieci i máodzieĪy, a takĪe podstawowych problemów, które dotyczą tego obszaru.
Opracowanie jest oparte na literaturze z omawianego zakresu, odpowiednich aktach prawnych oraz informacjach zawartych na stronach internetowych.
Wykorzystano tutaj takĪe informacje uzyskane przez autorkĊ od osób, które
zajmują siĊ organizacją lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i máodzieĪy i związanej z nim edukacji szkolnej. W opracowaniu zawarto teĪ analizĊ danych
wtórnych, pochodzących z opracowania autorstwa pracowników Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz raportu Gáównego UrzĊdu Statystycznego.

1. Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i máodzieĪy
DziaáalnoĞü lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce reguluje Ustawa z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej4 wraz z jej nowelizacją (Ustawa z dnia 4 marca 2011
roku o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych
innych ustaw5). Ujednolicony tekst ustawy zawarty jest w Obwieszczeniu Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie
ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych6.
Zgodnie z zapisami tej ustawy lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną czĊĞü systemu ochrony zdrowia. Jest ono zorganizowaną dziaáalnoĞcią polegającą na udzielaniu ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez
zakáady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących siĊ w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: wáaĞciwoĞci
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, wáaĞciwoĞci leczniczych klimatu, w tym
talasoterapii i subterraneoterapii, oraz wáaĞciwoĞci leczniczych mikroklimatu,
a takĪe towarzyszących zabiegów z zakresu fizjoterapii. Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urządzeĔ lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, tĊĪnie, parki, ĞcieĪki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeĪa morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze, które dodatkowo stanowią
pewnego rodzaju atrakcje turystyczne.
Do zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego zalicza siĊ: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria
uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zakáady przyrodolecznicze oraz szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. Poza dwoma pierwszymi z wymienionych zakáadów we wszystkich pozostaáych moĪna prowadziü lecznictwo uzdrowiskowe dzieci i máodzieĪy, natomiast najczĊĞciej odbywa siĊ to w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych
dla dzieci7.
Biorąc pod uwagĊ rodzaj udzielanych ĞwiadczeĔ i usáug, lecznictwo
uzdrowiskowe najogólniej moĪna podzieliü na: zamkniĊte (stacjonarne) i otwarte (ambulatoryjne). Lecznictwo zamkniĊte prowadzone jest w trzech formach,
jako: leczenie szpitalne, leczenie sanatoryjne i rehabilitacja uzdrowiskowa.
Ambulatoryjne usáugi lecznicze Ğwiadczone są w przychodniach uzdrowiskowych i zakáadach przyrodoleczniczych. Z tego trybu mogą korzystaü zarówno
mieszkaĔcy uzdrowiska i okolic, jak równieĪ osoby, które we wáasnym zakresie
zabezpieczają sobie zakwaterowanie i wyĪywienie.
W myĞl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie ĞwiadczeĔ gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego8
wraz z póĨniejszymi zmianami wĞród ĞwiadczeĔ gwarantowanych dotyczących
dzieci i máodzieĪy wyróĪnia siĊ:
– uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci (od 3 do 18 roku Īycia),
– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjnego dzieci (od 7 do 18 roku Īycia),

7

OkreĞlenie „dla dzieci” jest znacznym uproszczeniem, gdyĪ chodzi tutaj o leczenie
osób w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, a w przypadku máodzieĪy uczącej siĊ – nawet do
26 lat.
8

DzU 2009 nr 139, poz. 1136.
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– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opieką osoby dorosáej
(od 3 do 6 roku Īycia9),
– 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. NaleĪy dodaü, Īe czas
trwania leczenia w szpitalu uzdrowiskowym moĪe byü przedáuĪony jednokrotnie na okres nieprzekraczający 27 osobodni, za zgodą oddziaáu wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdziá skierowanie na leczenie
uzdrowiskowe.
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Ğwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych11 pobyt (obejmujący
wyĪywienie i zakwaterowanie) dzieci i máodzieĪy w szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci, w sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci oraz w sanatoriach
uzdrowiskowych jest bezpáatny. Dotyczy to dzieci i máodzieĪy do ukoĔczenia
lat 18, a jeĪeli ksztaácą siĊ dalej – do ukoĔczenia lat 26, dzieci niepeánosprawnych w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a takĪe dzieci uprawnionych do renty rodzinnej. Natomiast osoby dorosáe przebywające w sanatorium
w roli opiekunów pokrywają w caáoĞci koszty zakwaterowania i wyĪywienia.
Koszt ten jest uzaleĪniony od cennika konkretnego zakáadu lecznictwa uzdrowiskowego i zróĪnicowany ze wzglĊdu na termin (2 sezony: I – od 1 paĨdziernika
do 30 kwietnia i II – od 1 maja do 30 wrzeĞnia) oraz od standardu pokoju przydzielonego przez ĞwiadczeniodawcĊ. Dla przykáadu w „Uzdrowisku Rabka” SA
koszt ten w roku 2013 wynosi odpowiednio: od 65 do 80 zá za osobodzieĔ w sezonie I i 75–90 zá w sezonie II12. Ponadto od osób tych moĪe byü pobrana opáata uzdrowiskowa. Jest ona zaleĪna od uzdrowiska, ale nie moĪe przekraczaü
kwoty 4,26 zá dziennie. W miarĊ wolnych miejsc takĪe do szpitala uzdrowiskowego dzieci mogą przyjechaü z opiekunami, ale wtedy koszty są odpowiednio

9
W przypadku dzieci z mózgowym poraĪeniem dzieciĊcym, ewentualnie schorzeniami
neurologicznymi o zbliĪonym obrazie klinicznym, wiek dziecka mogącego przebywaü pod opieką osoby dorosáej jest przedáuĪony do 18 lat.
10

OsobodzieĔ oznacza dzieĔ pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych bądĨ jeden dzieĔ zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu
w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzieĔ rozpoczyna siĊ o godzinie 14:00 pierwszego
dnia pobytu, a ostatni – koĔczy siĊ 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.
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wyĪsze ze wzglĊdu na dáuĪszy o tydzieĔ czas leczenia. Opiekunowie mogą takĪe korzystaü z zabiegów na zasadach komercyjnych lub w ramach skierowania
na leczenie ambulatoryjne, potwierdzone przez wáaĞciwy Oddziaá Wojewódzki
NFZ, pod warunkiem Īe ma on podpisaną umowĊ na leczenie ambulatoryjne
z danym przedsiĊbiorstwem uzdrowiskowym.
W strukturze organizacyjnej NFZ lecznictwo uzdrowiskowe podlega pod
Departament ds. SáuĪb Mundurowych, który zajmuje siĊ kontraktowaniem
ĞwiadczeĔ z poszczególnymi podmiotami prowadzącymi leczenie uzdrowiskowe. Stawka za osobodzieĔ, obejmująca zakwaterowanie, wyĪywienie, opiekĊ
medyczną i leczenie, jest negocjowana podczas skáadania ofert (w praktyce od
kilku lat siĊ nie zmienia pomimo systematycznego wzrostu cen ĪywnoĞci i opáat
za korzystanie z mediów). W „Uzdrowisku Rabka” SA stawka ta wynosi
90 zá/osobodzieĔ w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci i 73 zá/osobodzieĔ w sanatorium dla dziecka przebywającego z opiekunem (opiekun, jak juĪ wczeĞniej
wspomniano, sam pokrywa koszt swojego pobytu)13.
Wspomniana wczeĞniej ustawa z 28 lipca 2005 roku stanowi, Īe wĞród zadaĔ szpitali uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci
naleĪy zapewnienie dziecku, które skierowano na leczenie uzdrowiskowe albo
rehabilitacjĊ uzdrowiskową: caáodobowych ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, caáodobowej opieki lekarskiej i pielĊgniarskiej, przewidzianych programem leczenia zabiegów, ĞwiadczeĔ profilaktycznych, ĞwiadczeĔ opiekuĔczych, a takĪe edukacji zdrowotnej. Ponadto szpital uzdrowiskowy
dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci udzielające ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej osobom objĊtym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki zapewniają warunki do prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie i na
zasadach okreĞlonych w art. 71c Ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 roku o systemie oĞwiaty (DzU 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.). Sposób organizacji takiej
dziaáalnoĞci okreĞla szczegóáowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji ksztaácenia oraz warunków
i form realizowania specjalnych dziaáaĔ opiekuĔczo-wychowawczych w przedszkolach i szkoáach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych
i jednostkach pomocy spoáecznej14.
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: rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-oraz-warunkow-i-form
-realizowania-specjalnych-dzialan-opiekunczo-wychowawczych-w-przedszkolach-i-szkolach-
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Szkoáy specjalne dziaáające przy zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego
dla dzieci prowadzą zazwyczaj edukacjĊ w zakresie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Dlatego teĪ uczniowie szkóá podstawowych i gimnazjalnych są kierowani na leczenie przez caáy rok, natomiast uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych – w okresach wolnych od nauki. Ponadto placówki te prowadzą zespóá
pozalekcyjnych zajĊü wychowawczych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku
w sprawie okreĞlenia wymagaĔ, jakim powinny odpowiadaü zakáady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego15, poza wyposaĪeniem charakterystycznym dla szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych dla dorosáych musi speániaü szereg dodatkowych wymagaĔ. NaleĪy do nich istnienie dodatkowych pomieszczeĔ, takich jak
separatka, a takĪe co najmniej jedno pomieszczenie typu: Ğwietlica dla dzieci, sala
szkolna, pokój do samodzielnej pracy dla dzieci, sala kinezyterapii oraz pokój dla
nauczycieli. Ponadto sale powinny byü wydzielone ze wzglĊdu na przedziaá wiekowy i páeü dzieci. Konieczne jest takĪe zabezpieczenie wyposaĪenia szpitala
w taki sposób, aby zapewniü dzieciom bezpieczeĔstwo. Ze wzglĊdu na moĪliwoĞü
przebywania w tych obiektach rodziców lub opiekunów na oddziaáach dzieciĊcych powinny istnieü dla nich pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposaĪone
dodatkowo w natrysk. Zakáady lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci powinny
mieü takĪe wydzielony i ogrodzony teren przeznaczony do zajĊü ruchowych. Poza
tym ukáad funkcjonalny szpitali uzdrowiskowych musi zapewniaü moĪliwoĞü
izolowania poszczególnych oddziaáów.
Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci naleĪy w uzdrowisku do zadaĔ przychodni uzdrowiskowej i zakáadu przyrodoleczniczego. Otrzymanie
skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje w trybie podobnym jak w przypadku leczenia stacjonarnego w sanatorium uzdrowiskowym
czy szpitalu uzdrowiskowym. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulatoryjne kuracjusz (w tym wypadku opiekun) uzgadnia termin przyjazdu z kierownictwem zakáadu uzdrowiskowego, do którego dostaá skierowanie. W trybie
leczenia ambulatoryjnego wyĪywienie i zakwaterowanie Ğwiadczeniobiorca
zabezpiecza sobie we wáasnym 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
16

DzU 2012 nr 0, poz. 452.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m86271&ms=627&ml=pl&mi=632&mx=0
&ma=10285, 28.03.2013.

Jolanta Mirek

50

2. Zasady kierowania dzieci i máodzieĪy na leczenie uzdrowiskowe
W zaleĪnoĞci od rodzaju surowców leczniczych, leczniczych wáaĞciwoĞci
klimatu oraz istnienia odpowiedniej infrastruktury i kadry poszczególnym
uzdrowiskom statutowym nadaje siĊ kierunki (profile) lecznicze. Definiują one
grupy chorobowe, które podlegają leczeniu w danej miejscowoĞci i zobowiązują
dziaáające tam podmioty do prowadzenia dziaáalnoĞci leczniczej tylko w wyznaczonym zakresie17. WiĊkszoĞü uzdrowisk ma kilka lub kilkanaĞcie kierunków leczniczych.
SpoĞród 17 kierunków leczniczych polskich uzdrowisk wymienionych we
wspomnianej wczeĞniej ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, aĪ 13
znajduje zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym dzieci i máodzieĪy.
Z ustaleĔ I. Ponikowskiej (krajowego konsultanta w dziedzinie balneologii
i medycyny fizykalnej) 19 uzdrowisk ma kierunki lecznicze do leczenia dzieci
i máodzieĪy (tabela 1). Natomiast wedáug Ministerstwa Zdrowia tylko 13 oĞrodków zajmuje siĊ leczeniem uzdrowiskowym dzieci. Jak wynika z danych resortu,
w 2012 roku na leczenie dzieci zarezerwowanych zostaáo 4075 miejsc, w tym
1874 miejsc w szpitalach uzdrowiskowych i 2201 miejsc sanatoryjnych18.
Z tabeli 1 wynika, Īe najwiĊcej uzdrowisk specjalizuje siĊ w leczeniu popularnych wĞród dzieci chorób górnych i dolnych dróg oddechowych
(z uwzglĊdnieniem w niektórych przypadkach astmy oskrzelowej). Na kolejnych miejscach znajdują siĊ choroby związane z ukáadem ruchowym: ortopedyczno-urazowe i reumatologiczne. Kilka oĞrodków zajmuje siĊ takĪe leczeniem schorzeĔ neurologicznych, miĊdzy innymi mózgowego poraĪenia dzieciĊcego. Na podkreĞlenie zasáuguje teĪ fakt, iĪ niektóre uzdrowiska oferują leczenie uzdrowiskowe takich chorób, jak otyáoĞü i cukrzyca, które dotyczą coraz
wiĊkszej populacji dzieci i máodzieĪy.

17

I. Ponikowska, Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, w: Zdrowie i wypoczynek. Wielka ksiĊga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowoĞci o walorach klimatyczno-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Mirex, Bydgoszcz 2008, s. 156.
18
Za: odpowiedĨ sekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia Sáawomira Neumanna na pismo
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Zdrowia RP Bartosza Aráukowicza 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 máodzieĪy oraz ich kierunki lecznicze
Uzdrowiska
statutowe

Krwi i ukáadu krwiotwórczego

Nerek i dróg moczowych

Choroby skóry

Endokrynologiczne

OtyáoĞü

Cukrzyca

Ukáadu trawienia

Dolnych dróg oddechowych

Górnych dróg oddechowych

Kardiologiczne i nadciĞnienie

Reumatologiczne

Ukáadu nerwowego

Ortopedyczno-urazowe

Kierunki lecznicze dla dzieci, obejmujące choroby:

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Czerniawa-Zdrój
Dąbki
Dáugopole-Zdrój
Goczaákowice-Zdrój
KamieĔ Pomorski
Koáobrzeg
Krasnobród
Kudowa-Zdrój
Muszyna
Polanica-Zdrój
Poáczyn-Zdrój
Rabka
Rymanów-Zdrój
Szczawnica
Szczawno-Zdrój
Ustka
Wieniec

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: I. Ponikowska, D. Ferson, Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa 2009; Zdrowie i wypoczynek. Wielka
ksiĊga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowoĞci o walorach
klimatyczno-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Mirex, Bydgoszcz 2008.

Szczegóáowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego
w poszczególnych rodzajach zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego zawarte są
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w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie
sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakáadów lecznictwa
uzdrowiskowego19. Natomiast w odróĪnieniu od poprzedniego rozporządzenia20
nie ma w nim osobnych przeciwwskazaĔ dla dzieci.
Zasady kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe oraz wzór skierowania okreĞla Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku
w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacjĊ uzdrowiskową21.

3. Problemy organizacyjne funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego
dzieci i máodzieĪy w Polsce
Podstawowym problemem dotyczącym lecznictwa uzdrowiskowego
w ogóle (w tym dzieci i máodzieĪy) jest stopieĔ skomplikowania samej procedury tego kierowania. Druk skierowania jest doĞü obszerny i wymaga podania
wielu informacji, wykonania wczeĞniej niektórych badaĔ, a takĪe osobistego
wysáania go przez lekarza kierującego. W efekcie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego nie chcą wypisywaü takich wniosków, gdyĪ zajmuje im to duĪo czasu,
a niekiedy twierdzą, Īe leczenie w uzdrowisku moĪe pacjentowi zaszkodziü.
CzĊsto nie wierzą oni w skutecznoĞü takiego leczenia. Wedáug I. Ponikowskiej
wynika to z maáej wiedzy i báĊdnej oceny. Takiego stanu rzeczy naleĪy upatrywaü w tym, Īe tylko na niektórych uczelniach medycznych w Polsce prowadzi
siĊ w trakcie studiów zajĊcia dydaktyczne z zakresu balneologii22.
Jak zauwaĪa P. Kalmus, skierowanie przechodzi skomplikowaną podwójną (merytoryczną i formalną) procedurĊ oceny w oddziale wojewódzkim NFZ.
Pacjent nie ma Īadnego wpáywu na wybór uzdrowiska. Jest kierowany tam,
gdzie NFZ zawará kontrakt i gdzie w danym momencie jest wolne miejsce, co
jest sprzeczne z jedną z gáównych zasad prowadzonej reformy zdrowia – z za19

DzU 2012 nr 0, poz. 14.

20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania
i kwalifikowania pacjentów do zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego (DzU 2007 nr 44,
poz. 285).
21
22

DzU 2011 nr 142, poz. 835.

I. Ponikowska, Podstawy teoretyczne i kliniczne lecznictwa uzdrowiskowego, http://
balneoklinika.republika.pl/ptbimf/art_nades2.htm, 16.03.2013.
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sadą wolnego wyboru lekarza i zakáadu opieki zdrowotnej. Poza tym skierowanie na jakikolwiek inny rodzaj leczenia nie wymaga tak skomplikowanej procedury przed jego rozpoczĊciem23.
Uproszczenia wymagaáaby takĪe procedura korzystania z lecznictwa ambulatoryjnego przez osoby, które we wáasnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowania i wyĪywienia, a takĪe mieszkaĔców uzdrowiska i okolicznych
miejscowoĞci. Ci ostatni czĊsto nie zdają sobie sprawy z tego, Īe mogą korzystaü z takiej formy leczenia.
Okres oczekiwania dla lecznictwa zamkniĊtego od momentu záoĪenia skierowania jest czasami bardzo dáugi. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, rodzice
dzieci, które skierowano na leczenie uzdrowiskowe, nie mogą wybraü ani dogodnego dla siebie i dziecka terminu, ani miejsca, do którego chcieliby je wysáaü. Wystawienie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie
gwarantuje, Īe dziecko otrzyma przydziaá na leczenie w uzdrowisku. NFZ moĪe
odmówiü takiego przydziaáu, podając przyczynĊ, a pacjentowi nie przysáuguje
odwoáanie od takiej decyzji. Proponowane przez lekarza kierującego konkretne
uzdrowisko oraz rodzaj leczenia uzdrowiskowego są tylko wskazówką dla NFZ,
który nie musi siĊ nią kierowaü. Są to bardzo waĪne przyczyny rezygnacji z juĪ
przyznanych pobytów, gdyĪ czĊĞü osób nie moĪe lub nie chce skorzystaü w narzuconym terminie z wyjazdu na leczenie np. z powodu niemoĪnoĞci skorzystania z urlopu w wyznaczonym okresie (w przypadku opiekunów) lub zmiany
planów, zwáaszcza biorąc pod uwagĊ fakt, Īe zawiadomienie moĪna otrzymaü
dopiero na 14 dni przed rozpoczĊciem turnusu.
Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem bez wzglĊdu na
to, czy dziecko bĊdzie przebywaü tam samo, czy z opiekunem, rodzice organizują i opáacają we wáasnym zakresie. Odlegáa lokalizacja uzdrowiska, do którego dziecko uzyskaáo skierowanie, a takĪe czasami sáaba dostĊpnoĞü komunikacyjna, utrudnia tam dojazd opiekunów z dzieümi. Niektórzy rodzice nie mogą
sobie pozwoliü na dojazd dziecka wraz z opiekunem np. na drugi kraniec Polski
ze wzglĊdów finansowych czy teĪ z racji sprawowania opieki nad innymi osobami. Poza tym, w przypadku koniecznoĞci (czasami z przyczyn losowych)
póĨniejszego przyjazdu lub wczeĞniejszego wyjazdu, kuracjusze muszą páaciü

23

P. Kalmus, Uzdrowisko. Tradycja i nowoczesnoĞü. Na jakim etapie jesteĞmy?, w: XIV Kongres Uzdrowisk Polskich, 12–15 maja 2005, Koáobrzeg 2005, s. 33.
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za niewykorzystane dni. CzĊĞci rodziców nie staü teĪ na zapewnienie dziecku
rzeczy na kilkutygodniowy pobyt.
Z danych NFZ wynika, Īe co roku maleje liczba skierowaĔ na leczenie
uzdrowiskowe dzieci, a od roku 2004 obserwowana jest tendencja do coraz
czĊstszego niewykorzystywania skierowaĔ. Sytuacja jest o tyle trudna, Īe z leczeniem dzieci wiąĪe siĊ koniecznoĞü zapewnienia im realizacji obowiązku
szkolnego na etapie szkoáy podstawowej i gimnazjum. WiĊkszoĞü rodziców
(opiekunów prawnych) jest zainteresowana leczeniem dzieci tylko w okresach
wolnych od nauki. W trakcie trwania roku szkolnego rodzice nie chcą przerywaü takĪe páatnych zajĊü dodatkowych, w których uczestniczą ich dzieci.
W przypadku dzieci, które muszą przebywaü pod opieką osoby dorosáej, o rezygnacji z przyznanej kuracji czĊsto decydują wzglĊdy ekonomiczne, gdyĪ
rodzice (opiekunowie) muszą pokrywaü koszty swojego pobytu w peánej wysokoĞci. DuĪa czĊĞü rezygnacji nastĊpuje na kilka dni przed rozpoczĊciem turnusu, przez co trudno jest wolne miejsce przyznaü innej osobie. Malejąca iloĞü
skierowaĔ na leczenie uzdrowiskowe oraz rosnąca iloĞü „niedojazdów” w tej
grupie powodują, Īe co roku zmniejszane są nakáady finansowe na lecznictwo
uzdrowiskowe dzieci24. Przyczyn tendencji spadkowej w wypadku ĞwiadczeĔ
na leczenie uzdrowiskowe dzieci przy jednoczesnej tendencji rosnącej w wypadku dorosáych upatruje siĊ miĊdzy innymi w wyĪszym koszcie lecznictwa
uzdrowiskowego dzieci. Wynika to z faktu, Īe naleĪy im zapewniü moĪliwoĞü
uczĊszczania do szkoáy, a takĪe opiekĊ pozaszkolną, co pociąga dodatkowe
koszty25.
Na rysunku 1 zaprezentowano tendencje w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów leczenia dzieci i máodzieĪy w latach 2005–2009.
Z rys. 1. wynika, Īe tendencja spadkowa nie dotyczy wszystkich rodzajów
ĞwiadczeĔ dla dzieci, gdyĪ systematycznie wzrasta zainteresowanie pobytami
w sanatorium dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunem. Byü moĪe
rozszerzenie moĪliwoĞci wyjazdu do zakáadu lecznictwa uzdrowiskowego
z opiekunem równieĪ dzieci starszych (bez uzaleĪniania tego od istnienia wol-

24
A. Kosowski, B. JabáoĔska, 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. Hurkaáa, 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) byáoby dodatkowym czynnikiem wpáywającym na wzrost zainteresowania pozostaáymi rodzajami ĞwiadczeĔ.

Liczba zrealizowanych skierowaĔ
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Rys. 1. Liczba zrealizowanych przez NFZ skierowaĔ w poszczególnych latach i zakresach ĞwiadczeĔ w odniesieniu do dzieci w latach 2005–2009
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: A. Kosowski, B. JabáoĔska, 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_lecznictwa_uzdrowiskowego_dla_dzieci_w_polsce, 16.03.2013.

Dla maáego dziecka kilkutygodniowa rozáąka z rodziną wiąĪe siĊ z duĪym
stresem, co moĪe niweczyü efekty leczenia. Od roku 2003 oddzielono „czystą
opiekĊ” od opieki wychowawczej i zmniejszono z 56 do 35 godzin tygodniowo
na grupĊ. W efekcie, poza negatywnymi skutkami terapeutycznymi i wychowawczymi w odniesieniu do dzieci, spowodowaáo to straty finansowe przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych, związane z koniecznoĞcią zatrudnienia opiekunek26.
Polskie uzdrowiska nie prowadzą równieĪ wspólnych oddziaáów leczących
dorosáych i dzieci. Byü moĪe wprowadzenie takich oddziaáów umoĪliwiáoby
26
D. LeszczyĔska (dyrektor Zespoáu Szkóá Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym
„Sáoneczko” w Koáobrzegu), Sytuacja DzieciĊcych Szpitali Uzdrowiskowych na przestrzeni ostatnich 12 lat, materiaáy niepublikowane.
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jednoczesny pobyt dziecka i opiekuna, pod warunkiem zasadnoĞci leczenia tego
drugiego w danym uzdrowisku. Dodatkowo zmniejszyáoby to koszty przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych związane z opieką nad dzieümi.
Pomimo iĪ polskie uzdrowiska leĪą przewaĪnie w najbardziej urokliwych
czĊĞciach naszego kraju, to jednak nie wszystkie są jednakowo atrakcyjne dla
kuracjuszy27. Dlatego nie naleĪy siĊ dziwiü, Īe niektórzy rodzice nie chcą wysyáaü dzieci (lub z nimi jechaü) do miejsc, które ich zdaniem są nudne i nieciekawe, albo do placówek, które np. są Ĩle oceniane na forach internetowych. NaleĪy teĪ dodaü, Īe stan techniczny budynków, w których mieszczą siĊ zakáady
lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci, teĪ jest bardzo zróĪnicowany. Biorąc
pod uwagĊ fakt, Īe wiĊkszoĞü charakterystycznych dla lecznictwa uzdrowiskowego chorób jest leczonych wiĊcej niĪ w jednym uzdrowisku, moĪe warto byáoby daü opiekunowi lub lekarzowi kierującemu moĪliwoĞü wyboru.
Wszystkie wymienione sytuacje skutkują tzw. „niedojazdami” dzieci
i máodzieĪy. Odbijają siĊ one niekorzystnie na sytuacji Ğwiadczeniodawców
usáug uzdrowiskowych, gdyĪ są oni zmuszeni do ponoszenia niezawinionych
przez siebie kosztów gotowoĞci do udzielania ĞwiadczeĔ w danym okresie, co
skutkuje istnieniem tzw. „pustostanów”, które nie mogą byü w danym czasie
udostĊpnione np. kuracjuszom komercyjnym. Poza tym Ğwiadczenia zdrowotne
z NFZ są kontraktowane corocznie, co utrudnia przedsiĊbiorstwom uzdrowiskowym planowanie i realizacjĊ strategii rozwojowych w dáugim okresie, a takĪe optymalne wykorzystanie wáasnej bazy noclegowej28.
Pewną grupĊ osób korzystających z usáug uzdrowiskowych stanowią kuracjusze komercyjni. Z badaĔ przeprowadzonym wĞród pacjentów peánopáatnych29 wynika, Īe decydują siĊ oni na samodzielne finansowanie leczenia

27
Szerzej na ten temat m.in. w: J. Mirek, AtrakcyjnoĞü turystyczna jako czynnik konkurencyjnoĞci polskich uzdrowisk, w: KonkurencyjnoĞü miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 455–473.
28

J. SzymaĔczyk, Ratujmy polskie uzdrowiska – w poszukiwaniu nowego modelu dziaáalnoĞci uzdrowisk, Materiaáy z XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich, który odbyá siĊ w NaáĊczowie
w 2004 r., http://www.sgurp.pl/Dokumenty/nalenczow/ref_szymanczyk_jerzy.doc, 16.03.2013.
29
Wyniki tych badaĔ moĪna znaleĨü w pozycjach: P. Kalmus, L. Szynkowska, Pacjent
komercyjny szpitala uzdrowiskowego – próba analizy motywacji i oczekiwaĔ, „Balneologia
Polska”, s. 161–170 http://actabalneologica.pl/pl/articles/item/17229/pacjent_komercyjny_szpitala_uzdrowiskowego_proba_analizy_motywacji_i_oczekiwan oraz: eaedem, Spoáeczny 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 Īe dla niektórych jest to bardzo duĪe obciąĪenie), gáównie ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci wyboru miejsca i terminu takiego leczenia,
skomplikowaną procedurĊ uzyskiwania skierowania oraz dáugi czas oczekiwania na leczenie. Podobnymi motywami kierują siĊ prawdopodobnie rodzice,
opáacając pobyt swoich dzieci w zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego. Jak
wynika z danych GUS-u30, liczba dzieci i máodzieĪy do lat 18 korzystających
z leczenia peánopáatnego w szpitalach uzdrowiskowych jest niewielka i poza
rokiem 2007 nie przekraczaáa tysiąca osób, a w latach 2005, 2008 i 2010 byáa
niĪsza niĪ 500 osób. TrochĊ wiĊcej osób z tej grupy wiekowej korzystaáo z pobytów w sanatoriach uzdrowiskowych: 1120 osób w 2005 roku, 1915 – w 2006,
2866 – w 2007, 2601 – w 2008. W roku 2009 nastąpiá duĪy spadek liczby kuracjuszy do 688 osób, a w kolejnym roku niewielki wzrost do 738 osób.

Podsumowanie
Lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci ma dáugie tradycje i potwierdzoną
skutecznoĞü w leczeniu chorób przewlekáych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy w populacji osób niepeánoletnich wzrasta odsetek takich chorób,
jak: otyáoĞü, cukrzyca, astma, alergia itp. Niestety obserwuje siĊ niekorzystne
zjawisko ograniczania finansowania tego typu dziaáalnoĞci przez NFZ, braku
Ğrodków na remonty i modernizacjĊ, a takĪe likwidowania miejsc dla dzieci lub
zastĊpowania ich miejscami dla dorosáych przez przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe ze wzglĊdu na nierentownoĞü tego rodzaju lecznictwa. Pomimo wielu inicjatyw podejmowanych przez podmioty prowadzące taką dziaáalnoĞü nie udaje siĊ
zmieniü niektórych przepisów prawa, a takĪe niewáaĞciwej organizacji leczenia
uzdrowiskowego dzieci i máodzieĪy. Powstaje uzasadniona obawa o los lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i máodzieĪy po sprywatyzowaniu przedsiĊbiorstw
uzdrowiskowych, bĊdących dotychczas jednoosobowymi spóákami Skarbu PaĔstwa. Podobny niepokój wzbudza takĪe komunalizacja niektórych z nich.

30

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010. Informacje i opracowania statystyczne, Gáówny Urząd Statystyczny, Urząd 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 conditions for spa treatment
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Streszczenie
Obecnie popularnym miejscem odpoczynku są obiekty Ğwiadczące usáugi odnowy
biologicznej. Dobroczynne wáaĞciwoĞci wody sprzyjają osiągniĊciu harmonii pomiĊdzy
ciaáem a umysáem. WyĪsza ĞwiadomoĞü spoáeczna na temat zdrowia sprawia, Īe bardziej o nie dbamy, dlatego teĪ turystyka zdrowotna staáa siĊ tak popularną formą wypoczynku.
Autorki w artykule przedstawiáy usáugi spa i wellnes, które w ostatnich latach staáy siĊ dodatkowym, atrakcyjnym produktem bazy hotelowej. Kto jest odbiorcą usáugi
spa i wellness, dowiemy siĊ z treĞci artykuáu.
Sáowa kluczowe: rekreacja, usáugi turystyczne, wypoczynek, zdrowie

Wprowadzenie
Do roku 1990 konkurencja na rynku usáug turystycznych byáa niewielka
i nie wymuszaáa duĪej dbaáoĞci o klienta-turystĊ, który i tak najczĊĞciej wybieraá wypoczynek w kraju. Pod koniec 1988 roku, kiedy zostaáa uchwalona ustawa o dziaáalnoĞci gospodarczej, nastąpiáa restrukturyzacja, prywatyzacja wielu
oĞrodków wypoczynkowych, zaczĊáy takĪe powstawaü nowe obiekty usáug
turystycznych, których oferta cechowaáa siĊ wysoką jakoĞcią. Wzrost udziaáu
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sektora prywatnego w gospodarce sprawiá, Īe turystyka zaczĊáa rozkwitaü.
Klient, mając moĪliwoĞü wiĊkszego wyboru oferowanych usáug, staá siĊ bardziej kapryĞny i wymagający, zacząá wiĊc szukaü wypoczynku w obiekcie
o wysokim standardzie.
Celem artykuáu jest wskazanie zmian w ofercie produktowej obiektów
wypoczynkowych, które związane są z wyĪszą ĞwiadomoĞcią spoáeczeĔstwa,
wiĊkszą dbaáoĞcią o zdrowie, a takĪe korzystaniem z wyszukanych czĊsto form
rekreacji. Autorki artykuáu wskazaáy na róĪne rodzaje Ğwiadczonych usáug,
które ĞciĞle związane są ze sferą zdrowia i urody.

1. Zmiany demograficzne – konsekwencje dla usáug turystycznych
Od poáowy lat 90. daáy siĊ zauwaĪyü istotne przemiany demograficzne.
Zmieniá siĊ poprzedni model rodziny – jeszcze w latach 80. XX wieku czĊsto
w jednym gospodarstwie domowym zamieszkiwaáa rodzina trzy-czteropokoleniowa. Model dwa plus trzy, cztery i wiĊcej zostaá stopniowo zastąpiony modelem dwa plus dwa lub dwa plus jeden. Obecnie jedno gospodarstwo domowe
bardzo czĊsto tworzy model jeden plus jeden, a bywa, Īe tylko jeden. Emigracja
ludzi máodych i starzejące siĊ spoáeczeĔstwo mają duĪe znaczenie dla popytu
i podaĪy usáug turystyczno-rekreacyjnych. WyĪszy poziom usáug medycznych
wpáynąá na wydáuĪenie aktywnoĞci osób starszych i jednoczeĞnie osób zdrowych. Populacja mieszkaĔców Polski staje siĊ populacją ludzi starszych. DziĊki
zmianie trybu Īycia wydáuĪa siĊ jego mediana, dlatego teĪ wáaĞciciele obiektów
turystycznych czy sanatoryjno-wypoczynkowych poszukują luki w ofertach
wáaĞnie dla takiego klienta. Popularną staje siĊ oferta dla singli, a hotelarze nie
zapominają równieĪ o szczególnych ofertach, np. rodzinnych, wysokiej jakoĞci.
Czáonkostwo w Unii Europejskiej spowodowaáo czĊstsze przemieszczanie
siĊ ludnoĞci, szczególnie ludzi máodych, a ostatnio w poszukiwaniu pracy wyjeĪdĪają osoby, które uzyskaáy wyĪszy poziom wyksztaácenia1. Przewiduje siĊ,
Īe do roku 2060 wzroĞnie prawie trzykrotnie liczba osób w wieku powyĪej

1
A. Lubowiecki-Vikuk, Demograficzne tendencje i ich wpáyw na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej, w: Zeszyty Naukowe nr 19, red. Kamila WilczyĔska, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Handlu i Usáug w Poznaniu, PoznaĔ 2010, s. 93.
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80 lat (w 2010 roku – 1261,9 tys., w 2060 roku – 4072,4 tys.), ale jednoczeĞnie
zmaleje liczba mieszaĔców Polski2.
Przemiany demograficzne to przede wszystkim gwaátowne zmniejszanie
siĊ liczby dzieci i máodzieĪy (0–17 lat). W 1990 roku ich udziaá w ogólnej liczbie ludnoĞci wynosiá 29%, natomiast w 2011 roku – 18,5%.
Starzejące siĊ spoáeczeĔstwo staje siĊ bardziej wymagające w zakresie jakoĞci, bezpieczeĔstwa i komfortu wypoczynku rekreacyjno-turystycznego.
Chcąc sprostaü tym wymaganiom, podmioty Ğwiadczące usáugi turystyczne
i rekreacyjne bĊdą zaspokajaü potrzeby aktywnych i zdrowotnych form czasu
wolnego osób juĪ od 55 roku Īycia. Oferty powinny byü zróĪnicowane, dostĊpne dla róĪnych grup wiekowych, a takĪe dla kaĪdego poziomu zamoĪnoĞci
klientów. Przyniesie to róĪne konsekwencje w popycie turystycznym3, miĊdzy
innymi:
– zwiĊkszy siĊ zainteresowanie podróĪami dáugoterminowymi (nie tylko
weekendowymi) i odbywającymi siĊ poza sezonem turystycznym,
– nastąpi wzrost popytu na wyjazdy zdrowotne (uzdrowiskowe, spa
i wellness, medyczne), które poprawiają sprawnoĞü psychiczną i fizyczną wspóáczesnego spoáeczeĔstwa,
– zapotrzebowanie na nowych specjalistów Ğwiadczących usáugi pilotaĪu
i przewodnictwa turystycznego z dodatkowym wyksztaáceniem medycznym, instruktorów rekreacji ruchowej.
Ten rozwój szeroko pojmowanej turystyki, a zarazem rekreacji, moĪe byü
utrudniony z takich powodów, jak:
– opóĨnienie gospodarcze, takĪe spoáeczne,
– styl Īycia oraz niska jakoĞü Īycia obywateli róĪnych paĔstw,
– procesy globalizacyjne i ich skutki,
– negatywne skutki Ğwiatowego kryzysu gospodarczego.
Oprócz starzejącego siĊ spoáeczeĔstwa problemem staje siĊ nowy model
rodziny. W Polsce, wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, nastąpiáa
tendencja wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. Liczba
osób Īyjących w pojedynkĊ z roku na rok zwiĊksza siĊ.
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 usáug turystycznych,
w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywnoĞci spoáecznej, red. R. Grzywacz, Wydawnictwo
WyĪszej Szkoáy Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 33–46.
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Drastyczny spadek liczby osób miĊdzy 16. a 18. rokiem Īycia nastąpi okoáo 2020 roku, ale najstarsza grupa ucząca siĊ (pomiĊdzy 19 a 24 rokiem Īycia)
bĊdzie najmniej liczna okoáo roku 2025. NajwczeĞniej da siĊ zauwaĪyü spadek
liczby máodzieĪy w wieku 13–17 lat, bo juĪ w 2015 roku. Dzieci w tym wieku
bĊdzie poáowĊ mniej niĪ w 2007 roku, a tĊ zapaĞü bĊdzie moĪna obserwowaü
przez prawie dziesiĊü lat (2015–2025)4. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie na
rynku usáug turystycznych, spore káopoty mogą mieü gáównie biura oferujące
wyjazdy dla máodzieĪy szkolnej. BĊdą wiĊc zmuszone szukaü oferty dla nieco
innej grupy wiekowej, bo jak wspomniano, ze wzglĊdu na wyĪszy poziom usáug
medycznych wydáuĪa siĊ mediana Īycia.

2. Istota i zakres spa i wellness
Coraz wiĊcej obiektów bazy turystycznej ma w swojej ofercie spa – znane
od tysiĊcy lat zdrowie przez wodĊ. Jej wáaĞciwoĞci mają zbawienny wpáyw na
organizm. Obecnie wiele osób Īyje w duĪym poĞpiechu, spowodowanym wiĊkszymi obowiązkami w pracy. Osoby te nawet rezygnują z rodzinnego Īycia
i hobby, ale po jakimĞ czasie nie wytrzymują tak duĪego obciąĪenia. Ratunku
szukają w obiektach spa i wellness. Te dwa pojĊcia áączy siĊ ze sobą, bo w nich
zawiera siĊ zapewnienie zdrowia na róĪnych páaszczyznach: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, a nawet duchownego.
Dzisiaj w wyborze oferty wypoczynkowej zwyciĊĪa zdrowie. Klient jest
bardziej tego Ğwiadomy, dlatego:
– rzadziej wybierane są kierunki wypoczynku postrzegane jako mniej
zdrowe,
– maleje popyt na wakacje oferujące wyáącznie kąpiele sáoneczne,
– zwyciĊĪają wakacje aktywne, wáaĞciwie wypoczynek aktywny,
– wzrasta popyt na produkty związane z odnową biologiczną.
Planując wypoczynek, turysta czĊsto zastanawia siĊ, jaki wybraü obiekt,
by speániá oczekiwane wymagania, zwáaszcza Īe dostĊpne są róĪnego rodzaju
oĞrodki spa. Prawdziwy wzrost tych obiektów zauwaĪalny byá od 2005 roku,
przy lekkim spadku w 2010 roku, gdy nastąpiá kryzys gospodarczy.

4

M. Kowalska, NiĪ demograficzny przyniesie deszcz zmian, www.biznes.pl, 13.04.2013.
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Badania przeprowadzone w 2012 roku przez Europejską FundacjĊ SPA
przy wspóápracy z WyĪszą Szkoáą Turystyki i Hotelarstwa w GdaĔsku wykazaáy, Īe wiĊkszoĞü zlokalizowanych poza miastem hoteli spa (60%) to Resort Spa
(47%). Okoáo 8% badanych hoteli lokuje swoją ofertĊ w kategorii Medicial Spa.
Powierzchnia mokra (basen, áaĨnie) zajmuje od 100 do 200 m2 w 45% przebadanych oĞrodkach5.
Tabela 1
Wybrane rodzaje obiektów spa
Rodzaj spa
Day Spa

Wellness Spa

Resort Spa

Destination Spa

Medical Spa

Businnes Spa

Charakterystyka
CzĊsto znane jako miejskie spa, wĞród nich znajdują siĊ teĪ salony
kosmetyczne, strefy spa obiektów sportowych. W takim obiekcie nie
moĪna zostaü na kilka dni z noclegiem.
ZajĊcia zapewniające regeneracjĊ stanu ciaáa, ducha i umysáu (masaĪe, zabiegi upiĊkszające i relaksacyjne, fitness, joga, jacuzzi, áaĨnie).
CzĊsto menu w hotelowych restauracjach dostosowane do wymogów
zdrowego Īywienia.
Zabiegi spa, a takĪe golf, basen, jazda konna. Specjalna oferta dla
dzieci. Do takich oĞrodków wybierają siĊ czĊsto caáe rodziny,
a hotele mają w nazwach dodane wáaĞnie sáowo Resort.
CzĊsto celem klienta jest: odchudzanie, oczyszczanie organizmu,
rzucenie palenia, odstresowanie. Zdrowy tryb Īycia przez odpowiednio dobraną kuchniĊ, zajĊcia sportowe i zabiegi. CzĊsto takĪe proponowane zajĊcia edukacyjne.
CzĊsto jest to poáączenie kliniki zdrowotnej i Day Spa. Zabiegi
rehabilitacyjne i dermatologiczne, masaĪe, zajĊcia w strefie Wellness, a nad klientami czuwa lekarz. Medical Spa jest bardziej skupiony na aspekcie medycznym niĪ relaksacyjnym.
Oprócz caáego spa obiekt przygotowany na konferencje, szkolenia,
spotkania biznesowe. DziĊki atmosferze relaksu nauka podczas
szkolenia jest bardziej efektywna.

ħródáo: opracowanie wáasne na podst. www.wspanialespa.pl, 16.02.2013.

Przed podjĊciem decyzji co do wyboru usáugi warto zapoznaü siĊ z charakterystyką 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 usáuga (produkt)
Zgodnie z ustawą o usáugach turystycznych6 usáugi turystyczne to usáugi
przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne Ğwiadczone turystom lub odwiedzającym. MoĪna je podzieliü na:
– podstawowe: noclegowe, gastronomiczne, transportowe,
– dodatkowe:
ż uzupeániające – komplementarne, np. depozyt przedmiotów, przechowanie bagaĪu, budzenia, informacji turystycznej,
ż towarzyszące, np. handlowe – sprzedaĪ w sklepach, osobiste: usáugi
fryzjerskie, kosmetyczne,
ż fakultatywne – usáugi, z których korzystanie nie jest konieczne, np.
rozrywka, rekreacja, rehabilitacja.
Liczba hoteli Ğwiadczących usáugi spa & wellness zwiĊksza siĊ z roku na
rok, o czym Ğwiadczą wyniki badaĔ prowadzonych przez autorki artykuáu na
przeáomie lat 2011/20127. Nie wszystkie obiekty oferują peány ich zakres, jednak w wiĊkszoĞci moĪna skorzystaü z: zabiegów kosmetycznych, masaĪy, hydroterapii, sauny, siáowni, sali fitness. W wielu obiektach klienci mogą skorzystaü z zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych. W 2010 roku taką ofertĊ miaáo
ok. 10,5% polskich hoteli i wielkoĞü ta stale roĞnie, gdyĪ jest takie zapotrzebowanie. Na początku XIX wieku, który to uwaĪany jest za wiek odrodzenia spa,
usáugi takie oferowaáy w wiĊkszoĞci obiekty luksusowe, poáoĪone w miejscach
typowo turystycznych: w Sudetach, Karpatach, na Warmii i Mazurach oraz nad
Baátykiem. W tych regionach znajdowaáa siĊ takĪe wiĊkszoĞü hoteli z aquaparkami8.
DostĊpnoĞü do obiektów oferujących zabiegi SPA staáa siĊ o wiele wiĊksza
po 2003 roku, wtedy bowiem wiele obiektów przeszáo gruntowną modernizacjĊ.
Serwis internetowy Business Treveller Polska opisuje najlepsze hotele,
a w 2012 roku oceniá i wybraá 21 najlepszych hoteli spa w Polsce. WĞród nich
znalazáy siĊ takie obiekty, jak: Medical Spa Unitral w Mielnie, Leda Spa
w Koáobrzegu, Baltica Wellness & Spa w centrum Szczecina, Hotel Azzun
6

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usáugach turystycznych, DzU z 2004.

7

Badania przeprowadzono wĞród wybranych obiektów noclegowej bazy turystycznej
województwa zachodniopomorskiego.
8

M. KuliĔski, Usáugi dodatkowe – sposób na szybszy zwrot inwestycji hotelowej. Badania prowadzone przez firmĊ 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”, BabiĔscy SPA
w Pobierowie, Hotel Ossa Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej, Spa BabiĔski & Chabinka w MiĊdzyzdrojach, Sheraton Sopot Spa, Hotel Bryza w Juracie
czy teĪ Modrzewie Park Hotel w samym centrum Szczawnicy9.
Szeroki wachlarz róĪnorodnych zabiegów – nawilĪających, odmáadzających, przeciwstarzeniowych, ujĊdrniających – cieszy siĊ duĪym powodzeniem
wĞród goĞci hotelowych. W ofercie znajdują siĊ równieĪ aromatyczne áaĨnie
parowe, áaĨnie solankowe oraz fiĔskie, fontanna lodowa, groty deszczowe,
a takĪe tepidarium z podgrzewanymi leĪankami dla wysmakowanych klientów
w wysoko skategoryzowanych obiektach hotelowych. W wielu obiektach moĪna skorzystaü z rowerów, kortów tenisowych, a bliskoĞü morza umoĪliwia uprawianie popularnych w ostatnim czasie sportów wodnych, jak windsurfing czy
kitesurfing.
Warto równieĪ dodaü, iĪ niektóre hotele zachowują siĊ bardzo podobnie
jak linie lotnicze. Klientowi oferowana jest niĪsza stawka podstawowa, ale za
róĪne usáugi ma dodatkowo páaciü, np. za Ğniadanie, wi-fi, budzenie, klimatyzacjĊ, parking, przechowanie bagaĪu przy wczeĞniejszym opuszczeniu pokoju,
dodatkowe sprzątanie w pokojach, a nawet za zamówienie przez recepcjĊ taksówki. CzĊĞü klientów chwali sobie takie rozwiązanie, gdyĪ nie trzeba páaciü za
caáy pakiet usáug.

4. Czynniki wpáywające na wybór oferty spa i wellness
Idea spa i wellness, na której hotele opierają swoje usáugi, związana jest
z kulturą podróĪowania do miejsc, w którym dziĊki niezwykáym wáaĞciwoĞciom
wód moĪna uzyskaü siáy witalne oraz równowagĊ fizyczną i psychiczną.
Produkty typu spa i wellness traktowane są áącznie i obejmują siedem elementów, którymi są: uroda, harmonia, równowaga, witalnoĞü, woda, natura,
odĪywianie10.

9
10

www.businesstraveller.pl, 13.01.2013.

A. Kaleta, Hotelarstwo SPA i Wellness jako rozwojowy produkt przemysáu czasu wolnego – wybrane aspekty, „Zarządzanie i Finanse” („Journal of Management and Finance”) 1/2, Wyd.
Uniwersytet GdaĔski, GdaĔsk 2012, s. 363.
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Skáadowe produktu spa i wellness, stosowane w programach relaksujących, to:
1. Uroda: leczenie i pielĊgnacja twarzy, peeling, oczyszczanie skóry i caáego
ciaáa.
2. Harmonia: stosowanie róĪnych typów masaĪy, tj. masaĪ segmentalny, masaĪ klasyczny.
3. Równowaga: zapewnienie harmonii miĊdzy zdrowiem fizycznym i psychicznym dziĊki stosowaniu zabiegów oddziaáujących na samopoczucie,
tj. fitness.
4. WitalnoĞü: stosowanie treningów sportowych, páywania, aerobiku, gimnastyki pod kierunkiem trenera.
5. Woda: wykorzystywanie kąpieli termalnych, hydromasaĪy, sauny (parowej,
suchej, akrylowej lub beczek saunowych).
6. Natura: stosowanie wyciągów z alg, leczniczego báota, roĞlin z okolic pustynnych, glonów z gáĊbokich mórz, kamieni.
7. OdĪywianie: stosowanie diet i zdrowej ĪywnoĞci11.
To klienci obiektów turystycznych są motorem do prawidáowego funkcjonowania hotelu, dla nich tworzy siĊ specyficzną atmosferĊ, a taką moĪna znaleĨü wáaĞnie w hotelach spa i wellness. Na podstawie dotychczasowych doĞwiadczeĔ hotelarzy moĪna wymieniü dwa rodzaje klientów: indywidualny:
rodzinny, Ğrodowiskowy, instytucjonalny, biznesowy, singiel, oraz grupowy:
turystyczny, edukacyjny, konferencyjno-szkoleniowy, integracyjny, sportowiec.
Klientów moĪemy podzieliü równieĪ na inne typy i rodzaje (tabela 2).
Tabela 2
Podstawowe grupy klientów hoteli
Typ i rodzaj klienta
1

Health Potencial

11

Krótka charakterystyka
2

Klienci w wieku 40+, najczĊĞciej na stanowiskach menedĪerskich,
niemający dzieci. DbaáoĞü o kondycjĊ fizyczną jest celem
i obowiązkiem wobec zawodu i kariery. To klienci, dla których
odnowa biologiczna i dbaáoĞü o fizyczną kondycjĊ są celem,
a takĪe obowiązkiem wobec zawodu i kariery.

J. Sala, Formy wspóáczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
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Self Incentives –
indywidualna nagroda
Fun & Family –
rodzina i zabawa

Socialiser – klient
towarzyski i Ğrodowiskowy
Zdrowotny – tradycjonalista
Wellness Gourment –
koneser wellness
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2

Są to osoby po 45 roku Īycia. PoĞród wszystkich grup wiekowych,
przewaĪają jednak kobiety. NajwiĊcej takich klientów jest w polskich hotelach, wellness i spa – w nagrodĊ za ciĊĪką pracĊ.
Rodzina to priorytet u tego klienta. Nieprzymusowy wypoczynek,
ale z maáĪonką i dzieümi to przyjemnoĞü. WaĪne tu są bezpieczeĔstwo i zdrowy wypoczynek dla wszystkich czáonków rodziny.
Klienci w wieku 25–40 lat, rodziny i grupy przyjacióá
z dzieümi.
To klient towarzyski i Ğrodowiskowy, coraz czĊstszy goĞü hotelowy. NajczĊĞciej w wieku 40+. Bycie w hotelu spa i wellness to
okazja do integracji, poznawania nowych osób, spotkania przyjacióá i znajomych, partnerów w biznesie.
Klient zdrowotny to klient ze Ğrednimi wymaganiami co
do standardu hotelu. Zainteresowany klasycznymi zabiegami
kosmetycznymi, z oferty korzysta doĞü regularnie.
Ten klient moĪe znaleĨü siĊ w kaĪdej z wyĪej wymienionych grup.
Najbardziej Ğwiadomie wybiera hotel wellness & spa. Prowadzi
zdrowy styl Īycia, najczĊĞciej dwa razy w roku korzysta z pobytów
tygodniowych. CzĊsto są to single lub pary, które w prywatnym
Īyciu nie mają dla siebie zbyt duĪo czasu.

ħródáo: opracowanie wáasne na podst. N. Sallmann, K&P Consulting Najbardziej poĪądany… goĞü hoteli wellness& spa, „ĝwiat Hoteli”, III/2010.

Grupy docelowe obiektów spa i wellness to grupy o podobnym sposobie
myĞlenia, zgodnym podejĞciu do Īycia, podobnym stylu Īycia, o podobnym
stosunku do pracy, rodziny, relaksu, pieniĊdzy, mediów, konsumpcji.
Podstawowy klient hoteli wellness i spa to:
– kobiety i mĊĪczyĨni w wieku 35–60 lat,
– osoby dorosáe w wieku 35–60 lat, uprawiające zawodowo lub amatorsko dyscypliny sportowe,
– rodziny z miast prowadzące zdrowy tryb Īycia,
– osoby zdrowe, Ğwiadome dbania o kondycjĊ fizyczną, pielĊgnują swoje
zdrowie,
– osoby pracujące na stanowiskach menedĪerskich, wáaĞciciele firm, osoby niepracujące zawodowo,
– wáaĞciciele firm, osoby niepracujące, wysoko sytuowane,
– osoby po przebytych chorobach i rehabilitacji, decydujące siĊ na pielĊgnacjĊ nadszarpniĊtego zdrowia,
– osoby, które w wolnym czasie przyjmują zdrowy relaks, kontrolowany
wysiáek fizyczny,
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– osoby przebywające w delegacji, a w domu nie mają czasu na relaks
i regularne dbanie o figurĊ,
– osoby uczestniczące w programach i pakietach pobytowych (terapia, relaks, integracja).
Jakie są powody korzystania ze spa – dlaczego zdrowie przez wodĊ?
Istnieją róĪne powody wyboru obiektu turystycznego, dlatego przeprowadzono badania wĞród losowo wybranych 130 osób, odpoczywających w okolicy
Koáobrzegu. Na odpoczynek/pozbywanie siĊ stresu wskazaáo 89% badanych,
60% bardzo dbaáo o wáosy i paznokcie, pielĊgnacją swojej skóry zajĊáa siĊ grupa osób, stanowiąca 56%. Lubimy dawaü prezenty i w ramach otrzymanych
prezentów przyjeĪdĪa do spa aĪ 34% klientów. Ze wzglĊdów medycznych
przybywa zaledwie 6%, a nawracającego bólu chce siĊ pozbyü 23% odwiedzających hotel. Leczenie i poprawa zdrowia najczĊĞciej nastĊpuje w obiektach
sanatoryjno-uzdrowiskowych, które w swojej dodatkowej ofercie równieĪ proponują usáugi związane ze spa i wellness.
Wyniki badaĔ wskazują teĪ, Īe mieszkaĔcy miasta, odwiedzają bazĊ noclegową 2–3 razy w roku. NajczĊĞciej odwiedzane są hotele spa & wellness,
najmniej Destination Spa.
JeĞli chodzi o cel, to na pierwsze miejsce wysuwa siĊ dbanie o wypoczynek i rekreacjĊ, potem urodĊ i atrakcyjnoĞü fizyczną. Walka ze stresem zajmuje
tu trzecią pozycjĊ, a potem w kolejnoĞci: dąĪenie do osiągniĊcia harmonii ciaáa,
duszy i umysáu; styl Īycia, poszukiwanie zmysáowych wraĪeĔ, budowanie wiĊzi
z osobami bliskimi, moda i rozwój osobowy. SpoĞród oferowanych najpopularniejszym zabiegiem alternatywnym jest ayurveda (system medycyny indyjskiej
rozwiniĊty w staroĪytnoĞci – oczyszczanie organizmu) – 35%, natomiast najpopularniejszą terapią holistyczną12 jest medytacja/relaksacja – równieĪ 35%.
W ofercie sportowej i fitness aĪ 68% oĞrodków ma zajĊcia na ĞwieĪym
powietrzu, 42% – inne aktywnoĞci sportowe, prawie 40% – grupowe zajĊcia
fitness.
W ofercie wellnessowej dominują programy wyszczuplające (58%) oraz
detoksykujące (50%), 45% badanych oĞrodków oferuje zdrową dietĊ, a 43% –
programy odstresowujące (np. sauna).
12

Terapia holistyczna – oznacza, Īe w leczeniu danej choroby uwzglĊdnia siĊ caáy organizm, czyli wpáyw innych narządów na aktualnie chory organ. Holistyczny sposób pojmowania
choroby i jej leczenie pozwala znacznie w wiĊkszym stopniu na leczenie przyczynowe. Jest to
kolejny krok w rozwoju medycyny.
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Obecnie hotele oferują coraz bardziej wyrafinowane zabiegi, które cieszą siĊ
zainteresowaniem, zwáaszcza Īe jest to coĞ nowego i jest nadzieja, Īe bĊdzie to
korzystne dla naszego zdrowia czy samopoczucia. Do tych zabiegów moĪemy
zaliczyü: aromaterapiĊ, ayurvedĊ (oczyszczanie), balneoterapiĊ (zabiegi [z] wodą),
fango (mieszanina parafiny oraz pyáu wulkanicznego), fizykoterapiĊ, hydromasaĪ,
kąpiel Kleopatry (mleko), thalassoterapiĊ (wodorosty – algi, báota).
SpoĞród bogatej oferty klienci w ramach prezentów wybierają takĪe pakiety, m.in.: ĩurawinowe Spa, BĊdzie nas Dwoje, Wiosenny czar Spa, Dotyk wiosennych promieni, Wiosenne przebudzenie, Miodowa pokusa, Wiosenne wakacje w Spa z dzieümi, Oczyszczająco-regenerujące Spa, Kasztanowy weekend
Spa, Weekend z Amorem, Dla Przyjacióáek. Pakiety te cieszą siĊ duĪym powodzeniem – prezent, który áączy przyjemne z poĪytecznym.
JeĞli chodzi o zabiegi w oĞrodkach spa i wellness, to panie najczĊĞciej wybierają: manualne zabiegi upiĊkszające na twarz i ciaáo; hydroterapiĊ, saunĊ,
basen wybiera prawie 36% badanych, nastĊpnie zabiegi na twarz i ciaáo z uĪyciem sprzĊtu kosmetycznego (22%) i róĪnego rodzaju masaĪe – 30%.
Dla turystów waĪne są atmosfera, obsáuga i cena, ale szczególną uwagĊ
przypisują kwalifikacji i fachowoĞci personelu. W usytuowaniu obiektu hotelowego wygrywa morze, nastĊpnie góry. Choü dla wielu turystów miejsce wypoczynku nie jest tak waĪne, to na pytanie dotyczące miejsca wypoczynku wskazywali na miejscowoĞü mającą walory uzdrowiska.

5. Spa jako dodatkowa oferta kwater agroturystycznych
Jako przykáad noclegowej bazy turystycznej mającej w swojej ofercie pakiety spa i wellness, autorki wybraáy gospodarstwa agroturystyczne.
Choü pierwsze gospodarstwa rolne przyjmujące turystów powstaáy na początku lat 90., to mieszkaĔcy wsi prowadzący gospodarkĊ roĞlinną bądĨ zwierzĊcą od dawna goĞcili letników, rodziny z miasta, na wypoczynku w miesiącach wakacyjnych. Od kilku lat daje siĊ zauwaĪyü wzmoĪone zainteresowanie
kwaterami agroturystycznymi, które zlokalizowane są na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych, tam, gdzie nie zdąĪyáa siĊ rozwinąü turystyka masowa.
Początkowo dziaáalnoĞü turystyczna byáa dla wielu rolników dodatkową
dziaáalnoĞcią, mającą na celu uzupeánienie dochodów z rolnictwa. Dzisiaj wiele
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gospodarstw swoim wyglądem nie przypomina starej wiejskiej chaty, ale áadnie
prezentujący siĊ obiekt agroturystyczny.
MoĪe to zabrzmieü dziwnie, ale gospodarstwa rolne oferujące usáugĊ turystyczną równieĪ konkurują ze sobą. KaĪdego roku zgáaszają siĊ kwaterodawcy
do konkursu „Zielone Lato”, by „Ğcigaü siĊ” o nagrodĊ na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Jednym z kryteriów oceny jest oferta skierowana do
agroturystów. WĞród gospodarstw zaczynają pojawiaü siĊ obiekty oferujące
nawet usáugi spa. Niektóre oferty są bardzo interesujące, choüby: wiata ze
szklanym dachem, a w niej jacuzzi buchające parą i bąbelkami nawet zimą;
pobyty odstresowujące, poáączone z zabiegami medycyny hinduskiej ayurveda
– dla zdrowia i urody; sauna, gabinet kosmetyczny; masaĪe klasyczne i orientalne, oczyszczanie organizmu z toksyn, apiterapia, terapia antystresowa, masaĪ
klasyczny zdrowotny, rewelacyjny masaĪ gáowy i twarzy polecany przy bólach migrenowych.
Agroturystyka w województwie zachodniopomorskim cieszy siĊ szczególnym uznaniem wĞród turystów z Niemiec. Zachodni goĞcie odwiedzają te tereny w ramach turystyki sentymentalnej, podtrzymują tradycje rodzinne, przyjeĪdĪają, by zobaczyü, jak tu siĊ Īyje, i powracają w kolejne wakacje. Kwaterodawcy, chcąc zatrzymaü turystów, wprowadzają usáugi, czĊsto wydawaáoby siĊ
„niepasujące” do terenu i obiektu. Na taki pomysá wpadáy máode osoby – dzieci
wáaĞcicieli gospodarstw rolnych, tych gospodarstw, które zostaáy juĪ czĊĞciowo
przeksztaácone w agroturystyczne. Mając kwalifikacje zdobyte w mieĞcie, np.
studia związane z kosmetologią, fizjoterapią, gastronomią, turystyką i rekreacją,
pedagogiką – trudno im znaleĨü pracĊ w mieĞcie. Swoją wiedzĊ i kwalifikacje
wykorzystują zatem w rodzinnym bądĨ sąsiednim gospodarstwie. Z usáug poprawiających zdrowie chĊtnie korzystają goĞcie, nawet ci, którzy dopiero na
miejscu dowiadują siĊ o moĪliwoĞci skorzystania z dodatkowych usáug.
NajczĊĞciej są to „agroturystyczne gospodarstwa biznesowe”, gdyĪ za
usáugi spa i wellnes odprowadzają podatki do urzĊdu skarbowego. Typowe
gospodarstwa agroturystyczne mające w swojej ofercie bazĊ noclegową do piĊciu pokoi, zwolnione są z opáat podatkowych. Te nowoczesne gospodarstwa
mają takĪe: w áazienkach wanny z jacuzzi, kabiny z urządzeniami do masaĪu,
maáe baseny, a woda niekiedy jest podgrzewana dziĊki zainstalowanym kolektorom sáonecznym.
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WáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych, do których przyjeĪdĪają turyĞci z róĪnych grup spoáecznych i wiekowych, wprowadzają pewne innowacje,
czĊsto równieĪ po to, by przedáuĪyü sezon i goĞciü turystów przez caáy rok.

Podsumowanie
MoĪna stwierdziü, Īe dla wielu klientów obiektów noclegowych waĪną rolĊ stanowi usáuga spa i wellness. Nie tylko dlatego, Īe staáa siĊ modna, ale dlatego, Īe wiąĪe siĊ z usáugą rehabilitacyjno-profilaktyczną – tak potrzebną wielu
osobom.
Czynnikami sprzyjającymi przyjazdom konsumentów do hotelu w wiĊkszoĞci przypadków są: lokalizacja, cena, doĞwiadczenie z przeszáoĞci, rekomendacja znajomych, reputacja hotelu, dodatkowe usáugi (w tym spa i wellness),
nieco mniejsze znaczenie mają akcje promocyjne.
Spa i wellness zagoĞciáy juĪ w polskich obiektach na dobre, oferują wysoką jakoĞü usáug oraz zabiegi pozwalające osiągnąü báogi stan równowagi. UwaĪa siĊ, iĪ inwestowanie w usáugi hotelowe spa i wellness wpáywa na pozycjĊ
konkurencyjną danego obiektu. Istnieje teĪ pogląd, Īe spa i wellness to megatrend rynku czasu wolnego XXI wieku13. Uzasadnione zatem jest stwierdzenie,
iĪ obecne coraz bardziej nowoczesne hotele powinny tworzyü wáasną strategiĊ
produktu spa i wellness. Obiekty, które nie wprowadzają tego typu produktów,
mogą cieszyü siĊ mniejszym zainteresowaniem konsumentów. Dzisiejszy turysta oczekuje czegoĞ wiĊcej niĪ eleganckiej kwatery, gwarantowanej pogody
i dobrego wyĪywienia. Wymagania klientów są coraz wiĊksze, dlatego teĪ lepsze wyniki finansowe uzyskają obiekty mające duĪą wiedzĊ o branĪy, oczekiwaniach potencjalnych goĞci i bĊdące w stanie dopasowaü swoją ofertĊ do odpowiedniego segmentu klienta (turysty).
Spa w gospodarstwach rolnych prowadzących dziaáalnoĞü agroturystyczną
to nowoĞü ostatnich lat. Niektóre z tych gospodarstw wprowadziáy innowacje
dziĊki funduszom unijnym w ramach dziaáania „RóĪnicowanie dziaáalnoĞci
w kierunku nierolniczej”.
Idea na nadchodzące lata, to byü pierwszym w Ğwiecie spa z taką ofertą,
jakiej jeszcze nie ma nikt inny. NaleĪy pamiĊtaü, Īe polski rynek spa jest coraz
13

N. Sallmann, Megatrend Wellness & SPA, 2010, s. 43–55.
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bardziej nasycony, moĪe wiĊc skierowaü swoją ofertĊ w stronĊ goĞci z Niemiec,
Skandynawii, krajów po wschodniej stronie granicy naszego kraju. Z pewnoĞcią
ten odbiorca usáug spa i wellness ponownie zagoĞciáby 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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KONKURENCJA JAKO CZYNNIK PODWYĩSZANIA
JAKOĝCI USàUG SANATORYJNYCH

Streszczenie
Celem pracy jest próba dokonania analizy znaczenia konkurencji w doskonaleniu
usáug sanatoryjnych na przykáadzie OĞrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Holtur” w Koáobrzegu.
Sáowa kluczowe: konkurencja, sanatorium, marketing

Wprowadzenie
Konkurencja jest zjawiskiem obecnym we wspóáczesnej gospodarce, siáą
napĊdową procesów gospodarczych, wymuszającą zmiany i dostosowywanie
siĊ podmiotów gospodarczych do nowych warunków. Oznacza wspóázawodnictwo, polegające na rywalizowaniu pomiĊdzy niezaleĪnymi podmiotami. Jest
jednoczeĞnie walką przedsiĊbiorstw o korzyĞci ekonomiczne uzyskiwane ze
sprzedaĪy towarów lub usáug, a zarazem jednym ze sposobów koordynacji rynkowej. WystĊpuje wszĊdzie tam, gdzie istnieje prywatna wáasnoĞü Ğrodków
produkcji i gospodarka towarowa. DziĊki konkurencji uczestnicy rynku, dąĪąc
do realizacji swych interesów, próbują zaoferowaü korzystniejsze od swych
konkurentów oferty – zarówno pod wzglĊdem ceny, jakoĞci czy serwisu.
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Silna pozycja organizacji determinuje jej konkurencyjnoĞü, utoĪsamianą
z osiąganiem sukcesu na rynku, stanowi cechĊ odróĪniającą dane przedsiĊbiorstwo od otaczającej je rzeczywistoĞci. KonkurencyjnoĞü odgrywa szczególnie
waĪną rolĊ w pozyskiwaniu nowych klientów. Tworzy swoiste „pole magnetyczne”, które przyciąga klientów.
Celem niniejszego materiaáu jest ukazanie miejsca i znaczenia konkurencji
w doskonaleniu usáug sanatoryjnych. W dzisiejszych czasach bowiem, aby
sprostaü wymaganiom wspóáczesnego rynku, równieĪ oĞrodki sanatoryjne muszą kierowaü siĊ zasadami konkurencji i doskonaliü swoją ofertĊ usáugową.

1. PojĊcie i istota konkurencji
Zjawisko konkurencji w ekonomii pojawiáo siĊ wraz z powstaniem mechanizmu rynkowego, chociaĪ uwzglĊdniaáa je juĪ myĞl staroĪytnej Grecji i Rzymu.
Za prekursora idei samoregulującego siĊ rynku i walki konkurencyjnej uznaje
siĊ czĊsto Heraklita z Efezu.
Znaczenie konkurencji dla funkcjonowania rynku w peáni docenili fizjokraci.
Zjawiska gospodarcze áączyli oni z wolnoĞcią i wáasnoĞcią. Proponowali wolny
handel zarówno na rynku wewnĊtrznym, jak i miĊdzynarodowym. UwaĪali, Īe
w gospodarce panuje naturalny porządek rzeczy, wobec tego powinna siĊ ona opieraü na wolnej konkurencji. Ekonomia klasyczna, zapoczątkowana w drugiej poáowie XVIII wieku, propagowaáa wolnoĞü gospodarczą, wolną konkurencjĊ,
twierdząc, Īe rola paĔstwa powinna ograniczaü siĊ do tworzenia warunków do
swobodnego dziaáania praw rynku. Adam Smith, „ojciec klasycznej ekonomii”,
staá siĊ zwolennikiem znoszenia wszelkich utrudnieĔ w rozwoju rynku wolnokonkurencyjnego.
KoncepcjĊ Smitha kontynuowaá Say, który sformuáowaá tzw. prawo rynków, w ramach którego dowodziá m.in., Īe na rynkach produktów i usáug zawsze
wystĊpuje ogólna równowaga miĊdzy produkcją i wydatkami przy peánym wykorzystaniu istniejących czynników produkcji, dziĊki czemu w gospodarce rynkowej
nie są moĪliwe kryzysy nadprodukcji. Twierdziá, Īe podaĪ sama stwarza sobie rynki
zbytu.
Wspóáczesne teorie ekonomiczne przedstawiają w sposób róĪnorodny zasadĊ konkurencji – i tak np. twórcy koncepcji neoliberalnej postulują, by rolĊ
paĔstwa ograniczyü do tworzenia warunków do wolnej konkurencji i swobodne-
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go ksztaátowania cen, przeciwdziaáania monopolom i kartelom, utrzymywaniu
stabilnego pieniądza i stwarzania równych szans obywatelom.
Polityka konkurencji naleĪy do gáównych i najwczeĞniej uzgodnionych
polityk wspólnotowych. Ma ona daü gwarancjĊ, Īe bariery zniesione w handlu
wewnĊtrznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi dziaáaniami ze strony przedsiĊbiorstw lub rządów, prowadzącymi do znieksztaácenia
konkurencji. Polityka konkurencji ma na uwadze przede wszystkim interes konsumentów i stara siĊ o zapewnienie im áatwego dostĊpu do dóbr i usáug oferowanych na jednolitym rynku po maksymalnie zbliĪonych cenach. RównoczeĞnie przez stworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania wolnej konkurencji wpáywa ona korzystnie na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstw na rynku
Ğwiatowym.
Konkurencja wymusza zmiany, których efektem jest podnoszenie konkurencyjnoĞci. Na rynku usáug sanatoryjnych konkurencyjnoĞü naleĪy traktowaü
jako zdolnoĞü do przeciwstawiania siĊ konkurencji innych przedsiĊbiorstw sanatoryjno-uzdrowiskowych dziaáających na terenie danego uzdrowiska oraz
innych uzdrowisk. Ma ono zazwyczaj dwojaki charakter konkurowania: bezpoĞredniego i poĞredniego. Pierwszy z nich dotyczy rywalizacji o róĪnego rodzaju
korzyĞci, np. finansowe, inwestycje i lokalizacjĊ. Drugi natomiast áączy siĊ
z tworzeniem optymalnych warunków otoczenia lokalnego i regionalnego, pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej podmiotów sanatoryjnych.
Zanim przejdziemy do konkurencyjnoĞci produktu turystycznego uzdrowisk, naleĪy wyjaĞniü podstawowe pojĊcia. I tak w literaturze przedmiotu pojĊcie „produktu turystycznego” (tourist product) interpretowane jest wielorako.
Wynika to z faktu, Īe produkt turystyczny moĪe jednoczeĞnie „obejmowaü
miejsce, poszczególne usáugi, pakiet tych usáug i czasem pewne produkty materialne”1. W procesie tworzenia produktu turystycznego biorą udziaá róĪne podmioty gospodarcze (w tym przedsiĊbiorstwa turystyczne) oraz organizacje
i instytucje dziaáające na obszarach recepcji turystycznej. Produkt turystyczny
uzdrowisk (miejscowoĞci uzdrowiskowych) jest záoĪonym produktem turystycznym obszaru. Skáadają siĊ na niego elementy z jednej strony dostarczane
są przez miejsce docelowe, a z drugiej – przez podmioty, które mają wpáyw na
ksztaátowanie, rozwój i zarządzanie uzdrowisk jako caáoĞcią 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.
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nymi produktami materialnymi i niematerialnymi tam zlokalizowanymi2. Produkt turystyczny uzdrowisk skáada siĊ z nastĊpujących komponentów:
– atrakcje i Ğrodowisko uzdrowisk,
– infrastruktura i usáugi w uzdrowiskach,
– dostĊpnoĞü komunikacyjna uzdrowisk,
– wizerunek uzdrowisk,
– cena páacona przez konsumenta w uzdrowiskach.
Wymienione elementy produktu turystycznego miejscowoĞci uzdrowiskowej uzaleĪnione są od dziaáaĔ podejmowanych zarówno przez sektor publiczny,
prywatny i non-profit, których „rezultaty stanowią skáadnik produktu turystycznego proponowanego przez daną miejscowoĞü3.

Rys. 1. Schemat produktu turystycznego uzdrowisk
ħródáo: 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 lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity DzU z 2012 r., poz. 651) jest obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony
w celu wykorzystania i ochrony znajdujących siĊ na jego obszarze naturalnych
surowców leczniczych. W przypadku speánienia wymogów, o których mowa,
obszarowi nadawany jest status uzdrowiska.
Sanatorium uzdrowiskowe naleĪy do grupy zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego4. Jego zadaniem jest zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacjĊ uzdrowiskową5:
1) caáodobowych ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
2) opieki lekarskiej i caáodobowej opieki pielĊgniarskiej,
3) przewidzianych programem leczenia zabiegów,
4) ĞwiadczeĔ profilaktycznych,
5) edukacji zdrowotnej.
Koáobrzeg jako miasto uzdrowiskowe oferuje szerokie spektrum usáug,
wchodzących w skáad produktu turystycznego uzdrowisk, w tym typowych
sanatoriów uzdrowiskowych. Aby produkt turystyczny uzdrowisk byá konkurencyjny na rynku, musi opieraü siĊ na wiedzy i odróĪniaü od produktów konkurencyjnych pod wzglĊdem staáego podwyĪszania poziomu jakoĞci usáug.
W warunkach nasilającej siĊ konkurencji, zwáaszcza po wejĞciu Polski
w struktury unijne, oraz ciągle zmieniających siĊ preferencji i upodobaĔ turystów i kuracjuszy, coraz wiĊkszego znaczenia nabiera problematyka jakoĞci
w sanatoriach i uzdrowiskach. Klasyczne koncepcje konkurencji oparte jedynie
na parametrze cenowym okazaáy siĊ w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw nie tylko
nieskuteczne, ale w dáuĪszym okresie nawet niszczące firmĊ. Zatem sukces na rynku turystycznym mają szansĊ odnieĞü te przedsiĊbiorstwa sanatoryjne czy
uzdrowiska, których atrybutem bĊdzie wysoka jakoĞü wszystkich elementów
skáadowych usáugi czy pakietu usáug oraz jakoĞü miejsca docelowego.

4
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 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 podziaá ze wzglĊdu na Ğwiadczone w nich usáugi
ħródáo: http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, 26.07.2013.

W literaturze poĞwiĊconej problematyce jakoĞci nie ma jednoznacznej
opinii odnoĞnie tego pojĊcia i moĪna siĊ spotkaü z wieloma jego definicjami.
AmerykaĔskie Stowarzyszenie Kontroli JakoĞci definiuje jakoĞü jako sumĊ cech
produktów lub usáugi, decydującą o zdolnoĞci danego wyrobu do zaspokojenia
potrzeb6. Na produkt oĞrodka sanatoryjnego skáada siĊ szereg usáug. O jakoĞci
produktu uzdrowisk i sanatoriów w duĪej mierze decydują pojedyncze usáugi
sanatoryjne i uzdrowiskowe lub ich pakiet. Niska jakoĞü jednej z usáug wpáywa
na jakoĞü caáego produktu.

6

Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraĪanie i kontrola, Gebethner & Ska,
Warszawa 1994, s. 49.

Konkurencja jako czynnik podwyĪszania jakoĞci usáug sanatoryjnych

79

Rozpoznawanie marki ksztaátuje lojalnoĞü wobec niej; oznacza tym samym przewagĊ konkurencyjną nad innymi markami na rynku. Zyskując autorytet, marka moĪe przyczyniü siĊ do budowy pozytywnego wizerunku uzdrowiska, mieü istotny wpáyw na sukces rynkowy oraz stymulowaü sprzedaĪ. Znana
marka produktu turystycznego uzdrowisk „przyciąga” potencjalnych klientów,
niekorzystających dotąd z danego produktu. Marka produktu turystycznego
uzdrowisk nierozerwalnie áączy siĊ z jego jakoĞcią. Stanowi ona integralny
element procesu ksztaátowania produktu turystycznego uzdrowisk w obliczu
narastającej konkurencji, który jest gwarancją zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwaĔ kuracjuszy i turystów. Uzdrowiska mają warunki do przyciągania ich
przez tworzenie atrakcyjnych ofert. Produkt, któremu nie podnosi siĊ poziomu
jakoĞci, nie moĪe skutecznie konkurowaü z innymi produktami istniejącymi na
rynku. Na jakoĞü wpáywają nie tylko cechy charakteryzujące produkt i odróĪniające go od innych, ale równieĪ elastycznoĞü – zdolnoĞü produktu do speánienia oczekiwaĔ i potrzeb nabywców.
We wspóáczesnej rzeczywistoĞci podstawą przewagi konkurencyjnej jest
umiejĊtnoĞü zdobywania i wykorzystywania informacji. ZdolnoĞü do uzyskania
przewagi konkurencyjnej zaleĪy od posiadanej wiedzy przez podmioty odpowiedzialne za tworzenie produktu turystycznego uzdrowisk. NajtaĔszym sposobem podnoszenia poziomu jakoĞci produktu turystycznego są inwestycje
w kwalifikacje czáowieka. WaĪne jest równieĪ, aby kierownictwo firmy miaáo
informacjĊ i przywiązywaáo wagĊ do tego, jaki jest stosunek pracowników
wzglĊdem wáasnego zakáadu pracy, wspóápracowników i wykonywanej pracy.
Taka wiedza umoĪliwia doskonalenie pracy zawodowej. Záe stosunki panujące
w przedsiĊbiorstwie pomiĊdzy pracownikami powodują niską jakoĞü obsáugi
klienta. Podnoszenie standardu produktu turystycznego uzdrowisk to miĊdzy
innymi zaangaĪowanie pracowników uzdrowiska do poprawy estetyki i czystoĞci otoczenia oraz odpowiednia postawa ludnoĞci miejscowej wobec kuracjuszy
i turystów.
Szczególnie istotną rolĊ w ksztaátowaniu jakoĞci produktu turystycznego
uzdrowisk odgrywa personel usáugowy. Na pierwszy plan wysuwają siĊ bowiem wzajemne kontakty pracowników Ğwiadczących usáugi turystyczne oraz
uzdrowiskowe i konsumentów. Jest to element stanowiący o sukcesie firmy,
poniewaĪ nabywcy usáug turystycznych i uzdrowiskowych samodzielnie lub
w wiĊkszej czĊĞci finansują swój pobyt w miejscowoĞci uzdrowiskowej są coraz bardziej wymagający i domagają siĊ wysokiego standardu obsáugi.
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W ostatnich latach bardzo wyraĨnie zarysowaáy siĊ dwa odmienne segmenty klientów obiektów sanatoryjnych: jedną grupĊ stanowią tradycyjni kuracjusze sanatoryjni, kierowani i finansowani przez NFZ, drugą – klienci komercyjni, przynoszący uzdrowisku wymierne korzyĞci finansowe. W związku z tym
pojawiáa siĊ koniecznoĞü zmiany lub poszerzenia zakresu i profilu oferowanych
przez uzdrowiska programów pobytowych.
Kuracjusze komercyjni zwykle dysponują wiĊkszymi moĪliwoĞciami finansowymi, krótszym czasem, jaki mogą poĞwiĊciü na odpoczynek, mają równieĪ nieco inne oczekiwania związane z pobytem w sanatorium. Walory przyrodolecznicze i klimatyczne przestają byü decydującym motywem wyboru wáaĞnie
tego uzdrowiska. Dlatego teĪ coraz bardziej istotnym elementem przewagi konkurencyjnej obiektów sanatoryjnych, funkcjonujących w dobie gospodarki rynkowej, staáo siĊ róĪnicowanie oferty, dopasowywania jej do róĪnorodnych
oczekiwaĔ oraz wiĊksza elastycznoĞü.
Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeglądu polskiego rynku sanatoryjnego jest wyodrĊbnienie dwóch podstawowych segmentów klientów
o zróĪnicowanych oczekiwaniach. Najlepsze polskie sanatoria, które poniosáy
wysiáek dostosowania obiektu do standardów europejskich, oraz nowo powstające placówki, zabiegają, aby w portfelu ich klientów najwiĊkszy udziaá zajmowali kuracjusze komercyjni. Takie dziaáanie pozwala z jednej strony na generowanie odpowiednich przychodów, które mogą byü dalej inwestowane, z drugiej zaĞ  powoduje koniecznoĞü dostosowywania oferty produktowej do zindywidualizowanych potrzeb klientów komercyjnych. Coraz wiĊkszego znaczenia nabierają usáugi związane z pielĊgnacją, relaksem, odpoczynkiem w zakresie fitness, wellness, beauty.
Istotnym staje siĊ wiĊc stworzenie takiego pakietu usáug, który zapewni
atrakcyjną ofertĊ przyciągającą tĊ grupĊ kuracjuszy, równieĪ przez wykorzystanie unikalnych walorów uzdrowiska. Wysokie wymagania stawiane przez kuracjuszy komercyjnych wymuszają nie tylko rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
produktowej, lecz jednoczeĞnie koniecznoĞü podnoszenia jakoĞci oferowanych
usáug. Klienci ci oczekują najnowoczeĞniejszych urządzeĔ zabiegowych, wysokiej klasy specjalistów oraz gwarancji odpowiedniej do odpoczynku i leczenia
atmosfery. Istotne są takie elementy, jak: jakoĞü i czystoĞü wyposaĪenia pomieszczeĔ hotelowych i zabiegowych, ich aranĪacja, kwalifikacje personelu
oraz klimat, jaki jest tworzony w obiekcie wokóá kuracjusza.
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2. Pozycja konkurencyjna sanatorium ORW „Holtur” w Koáobrzegu
OĞrodek ORW7 „Holtur” dysponuje wáasnym Ĩródáem wody leczniczej,
szeroką ofertą zabiegów rehabilitacyjnych, doskonaáym otoczeniem terenu oraz
wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Kuracjusze mogą relaksowaü siĊ
podczas organizowanych wycieczek rowerowych i pieszych.
Wybór wáaĞciwej strategii konkurowania, poprzedzonej wnikliwą analizą
zarówno otoczenia, jak i oczekiwaĔ potencjalnych klientów, jest jedną z podstawowych decyzji, jaką powinno siĊ podjąü przed rozpoczĊciem jakiegokolwiek dziaáania na rynku. Budowanie strategii konkurowania naleĪy rozpocząü
od wyboru celu, jaki obiekt chce osiągnąü. W przypadku obiektu sanatoryjnego,
nastawionego na obsáugĊ kuracjuszy komercyjnych, jest nim osiągniĊcie zadowalającego wypeánienia obiektu przy uwzglĊdnieniu ograniczonego wielkoĞcią
zarobków segmentu docelowego. Po sprecyzowaniu oczekiwaĔ wobec obiektu
naleĪy rozejrzeü siĊ wokóá, czyli przeanalizowaü otoczenie konkurencyjne –
okreĞliü, jakie obiekty juĪ dziaáają na naszym terenie, co oferują  zarówno po
stronie usáug medycznych, jak i rekreacyjnych, do jakich grup klientów kierują
swoją ofertĊ.
Zebranie i przeanalizowanie wszystkich tych informacji pozwoli na skonstruowanie mapy grup strategicznych porządkujących ofertĊ konkurencyjną.
OĞrodek ORW „Holtur” dysponuje w szczególnoĞci:
– grupą obiektów hotelowo-rozrywkowych na Ğrednim poziomie pod
wzglĊdem standardu wyposaĪenia z ograniczonym (podstawowym) zakresem usáug medyczno-sanatoryjnych,
– grupą obiektów typowo sanatoryjnych z szerokim programem leczniczo-profilaktyczno-diagnostycznym.
KonkurencyjnoĞü oĞrodka realizowana jest przede wszystkim przez:
– zapewnienie klientom unikalnego poziomu profesjonalnej obsáugi,
– zapewnienie wysokiego standardu wyposaĪenia zróĪnicowanego ze
wzglĊdu na zamoĪnoĞü klienta docelowego,
– przygotowanie atrakcyjnych ofert usáug dodatkowych, gwarantujących
moĪliwoĞü ciekawego spĊdzenia wolnego czasu na terenie obiektu,

7

ORW – OĞrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy.
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– stworzenie unikalnych, atrakcyjnych ofert pobytowych skierowanych
do wielu zróĪnicowanych segmentów docelowych – typowe pobyty sanatoryjne, relaks, konferencje,
– wprowadzenie atrakcyjnych elementów dodatkowych uzupeániających
oferty podstawowe i uatrakcyjniające pobyt w zakresie nowoĞci rynkowych – markowe zabiegi kosmetyczne,
– zapewnienie czytelnoĞci i przejrzystoĞci rozliczeĔ finansowych związanych z pobytem i opáat za usáugi dodatkowe,
– zapewnienie warunków pobytu w nowoczesnym obiekcie speániającym
europejskie standardy.
OĞrodek ma równieĪ bogatą ofertĊ produktową zebraną w konkretne pakiety. Zadaniem formuáowania gotowych propozycji produktowych jest wyjĞcie
naprzeciw oczekiwaniom klientów  obecnych i potencjalnych. Klient juĪ na
etapie przeglądania ofert i podejmowania decyzji o wyborze konkretnego miejsca odpoczynku uzdrowiskowego chce dokáadnie wiedzieü, co jest ujĊte w cenie
pobytu, a za co ewentualnie bĊdzie musiaá dopáaciü. Wycenione pakiety podstawowe są na tyle atrakcyjne, Īe stanowią wyróĪnik na tle innych obiektów
tego typu i oferują ciekawą propozycjĊ spĊdzenia czasu oraz odpowiadają oczekiwaniom róĪnych kuracjuszy.
Obecnie w bliskim sąsiedztwie ORW „Holtur” znajdują siĊ 3 obiekty oferujące pobyty wczasowo-rehabilitacyjne i wypoczynkowe. àączny udziaá konkurentów w segmencie jest doĞü wysoki. NajwiĊkszym konkurentem jest hotel
„Mona Lisa” znajdujący siĊ przy ul. Lwowskiej 1, który równieĪ Ğwiadczy
usáugi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istotną przewagĊ
konkurencyjną uzyskuje dziĊki znacznie wyĪszej jakoĞci usáug w zakresie zakwaterowania (wysoki standard – wszystkie pokoje z peánym wĊzáem sanitarnym po gruntownym remoncie) oraz nowoczesnej bazie zabiegowej. PowaĪną
konkurencjĊ stanowi oĞrodek nieopodal Koáobrzegu. Obecnie na terenie Podczela8 dziaáają: sezonowy oĞrodek „Podczele II” oraz hotel „Villa Tarsis”, oferujące produkty o profilu zbliĪonym do oferowanych w ORW „Podczele”. Stanowią one potencjalne zagroĪenie, gdyĪ popularnoĞü tego typu usáug wzrasta
w Polsce.

8
Podczele – osiedle mieszkaniowe Koáobrzegu (wschodnia czĊĞü). Osiedle jest odseparowane od gáównej zabudowy Koáobrzegu przybrzeĪnym Lasem Koáobrzeskim oraz rozlewiskiem sáonych bagien.
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Celem prezentowanych badaĔ jest okreĞlenie miejsca i znaczenia konkurencji w doskonaleniu usáug sanatoryjnych na przykáadzie doĞwiadczeĔ ORW
„Holtur” w Koáobrzegu. Przeprowadzono badania metodą ankietową. Ankieta,
którą posáuĪono siĊ w badaniach, zawieraáa czternaĞcie pytaĔ. TrzynaĞcie z nich
byáo pytaniami zamkniĊtymi, jedno miaáo formĊ pytania otwartego. Badanie
ankietowe przeprowadzono w lutym i marcu 2012 roku i objĊto nim piĊüdziesiĊciu losowo wybranych kuracjuszy – 36 kobiet i 14 mĊĪczyzn w wieku od 28
do 65 lat. 32 z poĞród osób badanych legitymowaáo siĊ wyksztaáceniem Ğrednim, 10 – wyĪszym, a 8 – zawodowym.
Badani korzystali z róĪnorodnych form zabiegów oraz zamieszkiwali
w pokojach o zróĪnicowanym standardzie. DwadzieĞcia jeden osób spoĞród
badanych zakwaterowano w pokojach z áazienkami, dziesiĊcioro – w pokojach
typu studio, dziewiĊtnaĞcioro – w pokojach z umywalkami.
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyáo bazy zabiegowej oĞrodka: jej wyposaĪenia, jakoĞci urządzeĔ oraz dostĊpnoĞci. Zdaniem 12 kuracjuszy oĞrodek jest
bardzo dobrze wyposaĪony w urządzenia do przeprowadzania zabiegów,
10 z nich stwierdziáo, Īe róĪnorodnoĞü i jakoĞü wyposaĪenia jest dobra, 14 byáo
z niej zadowolonych. Niestety 9 respondentów uwaĪa, Īe oĞrodek jest sáabo
wyposaĪony, a 5 za bardzo sáabo wyposaĪoną uwaĪa bazĊ zabiegową. Do osób
niezadowolonych zaliczyü naleĪy tych, którzy wczeĞniej korzystali z ofert innych, niejednokrotnie droĪszych oĞrodków sanatoryjnych. NajwiĊcej zastrzeĪeĔ
budziáa jakoĞü urządzeĔ. Wiele z nich naleĪy do starszego typu, są jednak zawsze sprawne i utrzymane w nienagannym stanie technicznym.
Kolejne pytanie ankiety dotyczyáo opinii na temat wykonywanych zabiegów. Z ustalenia godzin zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych jest bardzo
zadowolonych 23 kuracjuszy, 18 uwaĪa, Īe godziny zostaáy ustalone w dobry
sposób, niestety 9 respondentów twierdzi, Īe godziny zabiegów ustalono raczej
Ĩle. Jest to zapewne spowodowane tym, Īe posiadana baza i sprzĊt zabiegowy
nie umoĪliwiają odbywania zabiegów wielu kuracjuszy w tym samym czasie.
W związku z tym w niektórych przypadkach ustala siĊ termin w czasie mniej
odpowiednim dla kuracjuszy.
Badani podkreĞlili natomiast w swoich opiniach profesjonalizm wykonywanych zabiegów. AĪ 34 z nich uwaĪa, Īe zabiegi wykonywane są w sposób
bardzo profesjonalny, 12 oceniáo dobrze profesjonalizm wykonywanych zabiegów. Tylko 4 kuracjuszy uwaĪa, Īe wykonywane zabiegi nie są w peáni profesjonalne. Stanowią oni zaledwie 8% ogóáu badanych. SkutecznoĞü przeprowa-
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dzanych zabiegów w opinii badanych wskazuje, Īe w 29 przypadkach są one
bardzo skuteczne, 20 ocenia je w stopniu dobrym, a 9 uwaĪa, Īe raczej nie są
skuteczne.
Zalecane zabiegi wskazywane są z reguáy przez lekarzy kierujących pacjentów na pobyt w sanatorium, niestety nie zawsze są dobrane wáaĞciwie do
kaĪdego przypadku. Tylko czĊĞü zabiegów pacjenci mogą wykupiü dodatkowo
w zaleĪnoĞci od potrzeb i zasobnoĞci portfela.
Nieco gorzej kuracjusze ocenili warunki wykonywania zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych. Bardzo dobrze oceniáo je 19 spoĞród badanych, co
stanowi 38% ogóáu, dobrze – 22 badanych (stanowią oni 44%), natomiast raczej
Ĩle – 9 respondentów, co daje 18% wszystkich badanych. Na taką opiniĊ zapewne ma wpáyw to, Īe niektóre z pomieszczeĔ, w jakich przeprowadzane są
zabiegi, wymagają remontu lub modernizacji. Badani oceniali równieĪ kadrĊ
wykonującą zabiegi medyczne i rehabilitacyjne w ORW „Holtur”.
Posáugując siĊ skalą zaczerpniĊtą z ocen szkolnych, zapytano o kwalifikacje, uprzejmoĞü wobec kuracjuszy, dyspozycyjnoĞü oraz chĊü niesienia pomocy
przez kadrĊ wykonującą zabiegi rehabilitacyjne w sanatorium.
Kuracjusze bardzo wysoko ocenili kwalifikacje kadry. PowyĪej Ğredniej
oceniáo je 46 osób, a tylko 4 osoby daáy ocenĊ Ğrednią, czyli 3. Podobnie badani
ocenili uprzejmoĞü stykających siĊ z nimi rehabilitantów. Oceny powyĪej Ğredniej wskazaáo 48 osób, a 2 osoby oceniáy uprzejmoĞü na szkolną trójkĊ.
Analizując dane uzyskane w odpowiedzi na pytanie dotyczące dyspozycyjnoĞci kadry, dobrą i bardzo dobrą ocenĊ wystawiáy 43 osoby, natomiast ocenĊ Ğrednią – 7 osób. Ma na to wpáyw zapewne fakt, iĪ nie wszyscy kuracjusze
byli zadowoleni z ustalonych godzin zabiegów. Wynikaáo to jednak, jak juĪ
wczeĞniej wspomniano, z faktu, iĪ nie wszyscy kuracjusze mogą korzystaü z zaplanowanych zabiegów w dogodnym dla siebie czasie. Bardzo dobrze ocenili
kuracjusze chĊü niesienia pomocy przez personel wykonujący zabiegi. Taką
ocenĊ wyraziáo aĪ 25 badanych, ocenĊ dobrą wskazaáo 20 osób, a ocenĊ Ğrednią
– 5. Stanowią oni 10% ogólnej liczby badanych.
W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali kadrĊ medyczną. W tym celu
posáuĪono siĊ skalą identyczną jak w poprzednim pytaniu. Bardzo dobrze kwalifikacje kadry medycznej oceniáo 29 respondentów, dobrze – 21. Nie odnotowano ocen w skali od 1 do 3. UprzejmoĞü pracujących lekarzy i pielĊgniarek
bardzo dobrze oceniáo 28 badanych, dobrze – 20. Dwie osoby wystawiáy ocenĊ
Ğrednią; stanowią oni 4% ogóáu badanych. DyspozycyjnoĞü równieĪ zostaáa
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oceniona przez kuracjuszy bardzo wysoko. OcenĊ bardzo dobrą wystawiáo
30 badanych, dobrą – 17. Trzy osoby oceniáy dyspozycyjnoĞü lekarzy i pielĊgniarek na ocenĊ Ğrednią; jest to 6% ogólnej liczby badanych.
NastĊpnie opinii kuracjuszy poddano bazĊ hotelową, jaką dysponuje
ORW „Holtur” w Koáobrzegu. Pytano miĊdzy innymi o ocenĊ standardu pokoi,
w których mieszkają kuracjusze, ich wyposaĪenia, standardu áazienek, estetyki
i czystoĞci w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitariatach.
Najgorszą opinią kuracjuszy cieszy siĊ baza hotelowa OĞrodka. Tylko
12 osób oceniáo bardzo dobrze standard pokoi, 16 osób okreĞliáo go jako Ğredni,
sáaby standard opiniowaáo aĪ 14 osób, a bardzo sáaby – 8. Prezentowane odpowiedzi w skali procentowej ukáadają siĊ w nastĊpujący sposób: bardzo wysoki –
0%, wysoki – 24%, Ğredni – 32%, sáaby – 28%, bardzo sáaby standard pokoi
wskazaáo16% badanych. Na taką opiniĊ wpáywa zapewne to, Īe wielu z badanych zamieszkuje pokoje wyposaĪone jedynie w umywalki. Jest to spowodowane faktem, iĪ czĊĞü hotelowa OĞrodka wymaga remontu i modernizacji.
Jeszcze gorzej prezentują siĊ opinie dotyczące wyposaĪenia pokoi. ĩaden
z opiniotwórców nie okreĞliá jego wyposaĪenia w skali bardzo wysokiej. Tylko
12 kuracjuszy wysoko oceniáo wyposaĪenie pokoi, 20 – Ğrednio, a 18 sáabo. Jest
to opinia zgodna z rzeczywistoĞcią: wyposaĪenie jest raczej skromne, pokoje
hotelowe w duĪej mierze wymagają doposaĪenia w sprzĊty i urządzenia (nowe
meble, wystrój, sprzĊt AGD). Nieco lepiej przedstawia siĊ opinia dotycząca
standardu áazienek: 10 osób oceniáo go wysoko, 32 osoby – Ğrednio, 4 – sáabo,
i 4 – bardzo sáabo. àazienki stanowią zaplecze sanitarne dla osób korzystających z pokoi wyposaĪonych tylko w umywalki. Korzysta z nich wielu kuracjuszy i, podobnie jak pokoje hotelowe, wymagają remontu i modernizacji.
Znacznie lepiej przedstawiają siĊ odpowiedzi dotyczące estetyki caáego
ORW „Holtur”. Tylko 2 osoby uwaĪają, Īe estetyka jest na bardzo wysokim
poziomie, ale 16 badanych oceniáo ją wysoko, 28 – Ğrednio, 4 – sáabo. Nikt
z poĞród badanych nie umieĞciá estetyki na bardzo sáabym poziomie. Jest to
gáównie zasáugą pracowników dbających o tereny zielone OĞrodka oraz tych,
którzy zajmują siĊ wystrojem wnĊtrz.
DuĪo lepiej wygląda ocena czystoĞci. 22 badanych uwaĪa, Īe na terenie
oĞrodka oraz pokojach hotelowych jest bardzo czysto, 18 oceniáo czystoĞü na
wysokim poziomie, 10 respondentów uwaĪa, Īe jest Ğrednio czysto. Nikt nie
okreĞliá czystoĞci OĞrodka w dwóch ostatnich kategoriach. Z przytoczonych
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opinii wynika, Īe kadra zajmująca siĊ utrzymaniem porządku i czystoĞci na
terenie OĞrodka w peáni realizuje swoje obowiązki.
Kolejne pytanie ankietowe dotyczyáo oceny pracy biura obsáugi klienta
i recepcji. Badani bardzo wysoko ocenili zarówno kwalifikacje, jak i uprzejmoĞü
oraz dyspozycyjnoĞü i chĊü niesienia pomocy przez pracujący tam personel.
Nieco gorzej ocenili badani usáugi gastronomiczne Ğwiadczone w ORW
„Holtur” w Koáobrzegu. Wedáug ich opinii duĪo do Īyczenia pozostawia estetyka jadalni, natomiast sposób podania posiáków, ich godziny i róĪnorodnoĞü nie
budzą zastrzeĪeĔ.
Znacznej wiĊkszoĞci kuracjuszy (84%) odpowiadają godziny wydawania
posiáków, 8% sądzi, Īe godziny dostosowane są w sposób optymalny, taka sama
liczba badanych Ğrednio ocenia godziny wydawania posiáków na stoáówce. Podobnie prezentuje siĊ rozkáad gáosów dotyczący róĪnorodnoĞci serwowanych
posiáków: 30 osób wĞród badanych uwaĪa, Īe jest ona na bardzo wysokim poziomie, 10 okreĞla poziom róĪnorodnoĞci posiáków jako wysoki. Taka sama
liczba sądzi, Īe róĪnorodnoĞü wydawanych posiáków jest na Ğrednim poziomie.
Smak wydawanych na stoáówce posiáków bardzo wysoko oceniáo 26 spoĞród
badanych, wysoko – 18 osób a Ğrednio – 6 kuracjuszy. DziĊki wynikom uzyskanym w odpowiedzi na to pytanie áatwo zaobserwowaü, Īe osoby pracujące
na stoáówce i odpowiedzialne za Īywienie bardzo dobrze wypeániają swoje
obowiązki. Dodatkowo sprzyja temu fakt, iĪ są to osoby o bardzo dobrym przygotowaniu zawodowym oraz z dáugoletnią praktyką w tej dziedzinie.
Mimo wielu mankamentów i niedogodnoĞci ze strony bazy hotelowej ankietowani kuracjusze wybraliby ORW „Holtur” w Koáobrzegu, gdyby mieli
moĪliwoĞü samodzielnego wyboru sanatorium. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziaáo 26 badanych, 12 nie byáo w peáni pewnych, 7 osób raczej nie wybraáoby ponownie tego oĞrodka, a 5 byáo pewnych, Īe gdyby miaáo moĪliwoĞü
wyboru, zdecydowanie wybraáoby inny oĞrodek sanatoryjny.
WĞród uzasadnieĔ swoich wypowiedzi przewaĪaáy opinie o doskonaáej
kadrze – zarówno rehabilitacyjnej, jak i medycznej, dobrym wyposaĪeniu
w urządzenia rehabilitacyjne. Istotne teĪ byáy: uprzejmoĞü i cierpliwoĞü pracowników obsáugi, atrakcyjnoĞü miejsca, poáoĪenie w lesie, w bezpoĞrednim
sąsiedztwie morza, dobrze utrzymane drogi dojazdowe, odlegáoĞü od zgieáku
miasta, dobre poáączenie autobusowe i kolejowe, bezpoĞrednie sąsiedztwo ciekawych turystycznie miejsc, obecnoĞü parkingu.
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Ostatnim pytaniem ankiety byáo wystawienie oceny koĔcowej dla OĞrodka, na którą miaáy skáadaü siĊ wszystkie jego zalety i mankamenty. KoĔcową
ocenĊ bardzo dobrą wystawiáo 16 spoĞród badanych, na ocenĊ dobrą zasáuĪyá
OĞrodek u 22 respondentów, 9 kuracjuszy wystawiáo ocenĊ dostateczną, a 3 –
niedostateczną.
Przeprowadzone wĞród kuracjuszy badania ankietowe pozwoliáy na dokonanie pewnego rodzaju uogólnieĔ dotyczących konkurencyjnoĞci OĞrodka
RW „Holtur” w Koáobrzegu. Jego gáówne atuty to poáoĪenie, bliskoĞü morza,
wáasny parking i basen, wykwalifikowana i uprzejma kadra pracownicza dbająca o swoich klientów. Do najczĊstszych zarzutów zaliczyü naleĪy doĞü wiekową
bazĊ hotelową, brak áazienek w pokojach i niedostateczne ich wyposaĪenie.

3. DoĞwiadczenia dziaáaĔ marketingowych w wybranych oĞrodkach
NajwiĊkszym problemem polskich sanatoriów są (bĊdące udziaáem caáej
sáuĪby zdrowia) trudnoĞci finansowe, które znacznie osáabiáy ich zdolnoĞci
inwestycyjne. W wielu przypadkach konsekwencją ograniczonych moĪliwoĞci
finansowych jest spadek standardu wykonywanych usáug, spowodowany gáównie wykorzystywaniem przestarzaáego sprzĊtu oraz brakiem moĪliwoĞci wprowadzania nowoczesnych metod leczenia uzdrowiskowego. Na szczĊĞcie są teĪ
jednostki, które zdecydowanie postawiáy na rozwój i obraáy kierunek nowoczesnych placówek speániających rosnące oczekiwania klientów. Inwestycje skierowane zostaáy przede wszystkim na remonty czĊĞci hotelowych i gastronomicznych oraz podniesienie standardu i szerokoĞci oferty wykonywanych zabiegów. DziĊki temu Ğwiadczą teraz usáugi na wysokim europejskim poziomie
i przyciągają tych klientów, którzy sami finansują swój pobyt, wymagając jednoczeĞnie oferty na odpowiednio wysokim poziomie.
DoĞwiadczenia w prognozowaniu rozwoju sanatorium przedstawiono na
przykáadzie trzech sanatoriów wchodzących w skáad spóáki „Sanatorium
Szczawno-Jedlina” SA. NaleĪy ona do najwiĊkszych i najbardziej znanych
oĞrodków lecznictwa na Dolnym ĝląsku. W roku 1999 ówczesne przedsiĊbiorstwa paĔstwowe w wyniku komercjalizacji zostaáy przeksztaácone w spóákĊ
prawa handlowego. Od tego momentu sanatorium dziaáa jak spóáka. Z powodu
zaniĪonych wartoĞci za usáugi kontraktowane z monopolistami, jakimi są NFZ
i ZUS, uzyskiwane przychody nie pozwalaáy na przeprowadzenie wszystkich
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niezbĊdnych prac modernizacyjnych. Majątek spóáki ulegaá postĊpującej dekapitalizacji. W związku z tym spóáka stawaáa siĊ coraz mniej konkurencyjna
w stosunku do oĞrodków, które inwestowaáy w bazĊ sanatoryjną, uzyskując
standard pozwalający na sprzedaĪ usáug kuracjuszom indywidualnym, komercyjnym, które są bardziej opáacalne.
PoniĪej zestawiono podstawowe czynniki ksztaátujące popyt na dostarczane usáugi i produkty „Sanatorium Szczawno-Jedlina” SA:
– koniecznoĞü corocznego kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych
z 16 oddziaáami Narodowego Funduszu Zdrowia, z czĊstymi zmianami
zarówno iloĞci, jak i cen zakontraktowanych usáug, które czĊsto są niĪsze niĪ faktyczne koszty usáug Ğwiadczonych przez Spóáki. Po wprowadzeniu reformy zauwaĪalne są: spadek zainteresowania NFZ lecznictwem sanatoryjnym dla dzieci oraz duĪa dysproporcja w kontraktacji
usáug leczniczych,
– koniecznoĞü kontraktowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych z Zakáadem
UbezpieczeĔ Spoáecznych, który opiera siĊ wyáącznie o kryterium cenowe, co powoduje coroczne zagroĪenie braku uzyskania wielomilionowego kontraktu w przypadku wyboru oferty taĔszej o kilkanaĞcie
groszy, bez wzglĊdu na jakoĞü i wyniki Ğwiadczonych usáug,
– szerzenia ĞwiadomoĞci prozdrowotnej wĞród polskiego spoáeczeĔstwa
oraz lansowanie przez media zdrowego stylu Īycia,
– kryzys gospodarczy – spadek zainteresowania usáugami komercyjnymi
ze strony klientów indywidualnych,
– warunki geograficzne – Dolny ĝląsk jest postrzegany jako region o duĪym natĊĪeniu podmiotów, Ğwiadczących usáugi uzdrowiskowe,
– poziom zamoĪnoĞci – waĪny przy usáugach komercyjnych, takĪe przy
fitness klubie,
– cena musi byü ustalona na poziomie zbliĪonym do ceny takich samych
lub podobnych usáug, Ğwiadczonych przez podmioty konkurencyjne –
spóáki sanatoryjne w przypadku usáug sanatoryjnych, fitness kluby
w przypadku fitness klubu,
– wielkoĞü dochodu – wzrost wynagrodzeĔ oraz emerytur zwiĊksza popyt
na usáugi prozdrowotne, w tym leczenie sanatoryjne.
Gáównym rynkiem produktów uzdrowiskowych w miejscowoĞci Jedlina-Zdrój jest rynek polski. Analiza kuracjuszy tej miejscowoĞci wykazaáa, iĪ przewagĊ stanowili mieszkaĔcy województwa wielkopolskiego i dolnoĞląskiego
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(po 17,59%). W dalszej kolejnoĞci sanatorium odwiedzane byáo przez osoby
pochodzące z woj. lubuskiego (15,00%), mazowieckiego (10,00%), ĞwiĊtokrzyskiego i pomorskiego (po 7,50%), podlaskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego (po 5,00%) oraz Ğląskiego, maáopolskiego, áódzkiego i lubelskiego
(po 2,50%).
WiĊkszoĞü kuracjuszy miejscowoĞci Jedlina-Zdrój stanowiáy osoby
w przedziale wiekowym 45–54 lat (31,09%), 55–65 lat (22,69%) oraz osoby
powyĪej 65 roku Īycia (19,33%)9.
Analizując strukturĊ pacjentów sanatorium, ponad 60% stanowią osoby
mające przeciĊtną sytuacjĊ finansową. Natomiast Ğredni koszt pobytu w sanatorium byá doĞü wysoki. NaleĪy jednak przy tym wziąü pod uwagĊ organizatora
pobytu w sanatorium. Wedáug raportu dla 72% osób organizatorem pobytu byá
NFZ, a dla 20,80% – ZUS. Pozostaáe osoby zorganizowaáy swój pobyt we wáasnym zakresie lub skorzystaáy z pomocy biura podróĪy. Dlatego teĪ sanatorium
zdecydowaáo siĊ na ubieganie siĊ o Ğrodki finansowe, jakimi dysponuje Unia
Europejska.
MoĪliwoĞü skorzystania ze Ğrodków unijnych jest szansą na zmodernizowanie czĊĞci bazy hotelowej w najbardziej atrakcyjnym ze wzglĊdu na estetykĊ
sanatorium – Domu Zdrojowym oraz gruntowną modernizacjĊ i rozbudowĊ
funkcjonującego w przyziemiu fitness klubu. Przeprowadzone prace pozwolą na
stworzenie OĞrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego, którego usáugi bĊdą kierowane gáównie do kuracjuszy i innych klientów peánopáatnych. Niski parter
budynku Sanatorium „Dom Zdrojowy”, z uwagi na stwierdzone moĪliwoĞci pod
wzglĊdem technicznym oraz planowania zmiany funkcji, zakwalifikowany zostaá do modernizacji uwzglĊdniającej wspóáczesne wymagania architektoniczne
oraz przyjĊte zaáoĪenia koncepcyjne, dziĊki czemu Sanatoryjny OĞrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny w przyszáoĞci wypeáni dostrzeĪoną niszĊ na rynku
usáug rehabilitacyjnych. Stanowiü teĪ bĊdzie podstawĊ do stworzenia i uruchomienia coraz popularniejszych i w peáni konkurencyjnych usáug z dziedziny spa
i wellness.
Do poprawnego funkcjonowania sanatorium niezbĊdne jest dostosowanie
obiektu do obowiązujących przepisów ppoĪ. Na modernizacjĊ dachu i elewacji
budynku skáadaü siĊ bĊdą prace z zakresu renowacji gzymsów i wymiany poszycia dachu oraz tarasów, co zwiĊkszy atrakcyjnoĞü i bezpieczeĔstwo Domu
9

http://www.jedlina.eu/, 12.05.2010.
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Zdrojowego. Modernizacja instalacji zasilania elektrycznego ma na celu unowoczeĞnienie gáównej rozdzielni elektrycznej w Domu Zdrojowym oraz budowĊ stacji transformatorowej.
Standard usáug przedsiĊbiorstwa poprawi takĪe planowana modernizacja
bazy hotelowej Domu Zdrojowego, która ma na celu poprawĊ komfortu pobytu
w sanatorium wĞród potencjalnych klientów oraz wzrost konkurencyjnoĞci firmy na tle konkurencji na rynku usáug sanatoryjnych. Zadanie ma na celu wyposaĪenie pokoi w áazienki, wymianĊ wyposaĪenia oraz dostosowanie ich dla osób
niepeánosprawnych.
Ze wzglĊdu na róĪnorodnoĞü planowanych dziaáaĔ inwestycja zostaáa podzielona na nastĊpujące zadania:
a) modernizacja pomieszczeĔ fitness klubu i jego doposaĪenie,
b) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoĪ.,
c) modernizacja dachu i elewacji budynku,
d) modernizacja bazy hotelowej Domu Zdrojowego,
e) modernizacja instalacji zasilania elektrycznego.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni siĊ do poprawy konkurencyjnoĞci „Sanatorium Szczawno-Jedlina” na rynku usáug lecznictwa sanatoryjnego.
Modernizacja Domu Zdrojowego zwiĊkszy sprzedaĪ usáug Ğwiadczonych przez
OĞrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny. Realizacja projektu skáoni do korzystania z oferty OĞrodka nie tylko potencjalnych klientów z kraju i zagranicy, ale
równieĪ osoby z powiatu waábrzyskiego. Nowe usáugi i lepsza ich jakoĞü poprawi pozycjĊ sanatorium na rynku. Niniejsza inwestycja pozwoli na dywersyfikacjĊ usáug przedsiĊbiorstwa – rozszerzenie Ğwiadczonej oferty polegające na
wprowadzeniu takich nowych produktów, jak:
– turnusy rehabilitacyjne dla kuracjuszy peánopáatnych, realizowane
w szerszym niĪ do tej pory zakresie (w tej chwili sanatorium realizuje
7-, 14-, 21- i 28-dniowe turnusy rehabilitacyjne i zdrowotne, jednak
w niesatysfakcjonującym zakresie, co wynika z ograniczeĔ bazy hotelowej o odpowiednim standardzie. Pozyskanie 37 nowoczesnych pokoi
pozwoli lepiej konkurowaü z innymi spóákami uzdrowiskowymi regionu),
– wczasy odchudzające (dziĊki unowoczeĞnionej bazie moĪna stworzyü
nowy, kompleksowy produkt, z wykorzystaniem istniejącej kriokomory, na bazie poszerzonego fitness klubu, gdzie moĪna prowadziü gimnastykĊ indywidualną, dopasowaną do konkretnej osoby, gimnastykĊ
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zbiorową, a takĪe üwiczenia na przyrządach; do tego sauny, które
wspomagają odchudzanie. Kuracjusz podlegaáby indywidualnej opiece
dietetyka i miaáby specjalnie przygotowane menu; taka usáuga, potraktowana w sposób kompleksowy, jest poszukiwana na rynku; z drugiej
strony sanatorium mogáoby byü konkurencyjne do typowych luksusowych oĞrodków pod wzglĊdem ceny – dostĊpnoĞü dla klienta Ğredniego),
– wczasy kondycyjne (skierowane m.in. do sportowców, np. narciarzy
przed sezonem, piákarzy, do menedĪerów, którzy muszą dbaü o swoja
kondycje. Taka kompleksowa usáuga nie jest rozpowszechniona na
rynku polskim, szczególnie w odniesieniu do osób máodych, wymagających okresowej regeneracji siá. Oferta mogáaby byü skierowana na
rynek regionalny, do mieszkaĔców Wrocáawia, którzy mają do przejechania zaledwie 70 km),
– pobyty w spa z wykorzystaniem saun, gabinetów masaĪu i funkcjonującej w tej chwili bazy do zabiegów balneologicznych (w odróĪnieniu
od typowych oĞrodków spa sanatorium dysponuje unikatowymi Ĩródáami wód mineralnych, na bazie których wykonywane są zabiegi –
kąpiele, inhalacje, kuracja pitna. Mając odpowiednią w tym momencie
bazĊ, moĪna rozszerzyü pobyt o usáugi kosmetyczne na bazie wód,
wzorem oĞrodków w Polsce i za granicą – np. Vichy),
– zwiĊkszenie zakresu usáug, Ğwiadczonych przez fitness klub obecnie –
wiĊksza iloĞü zajĊü nowego typu, np. cykle üwiczeĔ odchudzających,
kompleksowe zajĊcia, poprawiające kondycje pod okiem instruktora
dla mieszkaĔców Waábrzycha i Szczawna, które w tej chwili ze
wzglĊdu na ograniczenia powierzchniowe nie mogą byü prowadzone
(czyli od strony oferty zabiegowej propozycja podobna, jak w przypadku turnusów pobytowych, ale dostosowana do potrzeb klienta
miejscowego).
Celem projektu pod nazwą „Modernizacja obiektu Domu Zdrojowego
w Szczawnie-Zdroju” jest poprawa pozycji sanatorium na rynku usáug lecznictwa sanatoryjnego przez stworzenie nowoczesnego OĞrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego, skáadającego siĊ z fitness klubu oraz bazy hotelowej, wydzielonej z zasobów Domu Zdrojowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Celami szczegóáowymi niniejszego projektu są:
a) poprawa jakoĞci Ğwiadczonych usáug,
b) rozszerzenie oferty Ğwiadczonej w Domu Zdrojowym,
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c) moĪliwoĞü przyjĊcia wiĊkszej liczby klientów,
d) uzyskiwanie wiĊkszych przychodów i tym samym poprawa rentownoĞci spóáki.
Realizacja niniejszego projektu pozwoli na efektywniejszą dywersyfikacjĊ
przychodów – pozyskiwanie wiĊkszych przychodów z tytuáu sprzedaĪy usáug
pacjentom indywidualnym, okreĞlanych jako „komercyjni”, w stosunku do
przychodów z tytuáu sprzedaĪy usáug klientom instytucjonalnym – Zakáad
UbezpieczeĔ Spoáecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja planowanego projektu da efekt w postaci zmodernizowanej bazy zabiegowej i hotelowej
oraz uruchomienia nowych produktów w spóáce, w tej chwili niemoĪliwych do
realizacji z powodu braku odpowiedniego potencjaáu. Pozwoli takĪe na obsáugiwanie w tym samym czasie wiĊkszej iloĞci klientów – z jednej strony ze
wzglĊdu na zwiĊkszenie iloĞci miejsc noclegowych, z drugiej – zwiĊkszenie
iloĞci stanowisk w fitness klubie. Dziaáania modernizacyjne pozwolą równieĪ
zwiĊkszyü dostĊpnoĞü do pokoi hotelowych i Ğwiadczonych usáug osobom niepeánosprawnym.
Przeprowadzona reforma sáuĪby zdrowia i urynkowienie tej sfery usáug
wymusza podejmowanie dziaáaĔ w kierunku dostosowania do potrzeb rynku
w zakresie Ğwiadczenia równieĪ usáug zdrowotnych. Ponadto przyjĊta przez
SpóákĊ strategia dziaáania zmierzająca do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjaáu majątkowego w kierunku generowania dodatnich wyników
finansowych, utrzymania miejsc pracy oraz stworzenia szansy realnego rozwoju, stanowiáa podwalinĊ koncepcji adaptacji istniejącej i obecnie niewykorzystanej czĊĞci budynku Sanatorium Dom Zdrojowy.
Realizacja projektu, w tym przygotowanie 37 pokoi o wysokim standardzie, pozwoli na zwiĊkszenie przychodów spóáki i wiĊksze uniezaleĪnienie od
takich instytucji o charakterze monopolistycznym, jak NFZ i ZUS.
Oferta Uzdrowiska po zrealizowaniu projektu moĪe byü skierowana do
klientów krajowych – grupa o zwiĊkszonych oczekiwaniach co do komfortu
pobytu, oraz do klientów zagranicznych, szczególnie z terenu Niemiec10.
DziĊki wykorzystaniu marketingu mix spóáka stanie siĊ bardziej konkurencyjna na rynku, mogąc oferowaü usáugi pobytowe na róĪnym poziomie standardu, w róĪnych cenach, w tym takĪe dla klientów krajowych i zagranicznych,
najbardziej wymagających co do warunków pobytowych. Wygenerowanie ta10

http://www.szczawno-jedlina.pl/pl/, 15.05.2010.
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kich wáaĞnie produktów pozwoli na ich reklamĊ i sprzedaĪ po wyĪszych, bardziej opáacalnych cenach. Pozwoli to na zwrot inwestycji oraz na pozyskiwanie
dalszych Ğrodków na funkcjonowanie sanatorium.
Jak wynika z przedstawionych materiaáów, wiĊkszoĞü oĞrodków sanatoryjnych boryka siĊ z podobnymi problemami w zakresie wáasnej bazy i wyposaĪenia, i w podobny sposób pragnie te káopoty rozwiązaü.
KaĪda firma konkurująca w danym sektorze ma strategiĊ konkurencji,
sformuáowaną Ğwiadomie lub wynikową. Strategia moĪe byü celowo opracowana w toku procesu planowania albo byü efektem dziaáalnoĞci róĪnych dziaáów
funkcjonalnych firmy. KaĪdy dziaá powinien jednak postĊpowaü zgodnie ze
swoją zawodową orientacją i motywacją kierownictwa. Dlatego suma dziaáaĔ
poszczególnych dziaáów rzadko kiedy skáada siĊ na najlepszą strategiĊ. Formuáowanie strategii konkurencji na najogólniejszym poziomie wymaga uwzglĊdnienia kluczowych czynników, które wyznaczają granice tego, co przedsiĊbiorstwo moĪe z powodzeniem osiągnąü.
SpoĞród wielu strategii cenowych proponowaną dla ORW „Holtur” jest
strategia cen neutralnych, która polega na ustaleniu ceny blisko Ğredniej ceny
rynkowej. W strategii tej firmy nie konkurują ceną, ale innymi elementami
marketingu mix. Strategia ta daje moĪliwoĞü stabilizacji przedsiĊbiorstwa na
rynku, zrównowaĪony rozwój i páynnoĞü finansową. Daje ona nastĊpujące korzyĞci: moĪliwoĞü obsáugiwania segmentów rynku związanych ze Ğrednią klasą
spoáeczną (najliczniejszą); uproszczony schemat decyzyjny; ograniczonoĞü
elastycznoĞci w zakresie decyzji cenowych. Gáówną wadą tej strategii jest to, Īe
Ğrednia cena nie wyróĪnia oferty rynkowej przedsiĊbiorstwa.
W celu podniesienia konkurencyjnoĞci usáug naleĪy zwróciü uwagĊ na to,
aby goĞcie byli zawsze zadowoleni z jakoĞci obsáugi oraz oferty obiektu. Powinno zadbaü siĊ równieĪ o specyficzny klimat oraz miáą atmosferĊ w OĞrodku.
ORW „Holtur” oferuje bardzo szeroki i zróĪnicowany zestaw usáug. Aby
wzrosáa jakoĞü wykonywanych usáug, niezbĊdny jest remont obiektu. Przebudowa pokoi z umywalkami na pokoje z peánym wĊzáem higieniczno-sanitarnym, zmiana wystroju wnĊtrz, doposaĪenie jednostek mieszkalnych, remont
pawilonów na osiedlu, wymiana okien i drzwi, montaĪ uchwytów i mat antypoĞlizgowych w áazienkach. Dziaáania te pozwolą wyróĪniü ofertĊ OĞrodka od
konkurencji i przyciągnąü szerszą rzeszĊ odbiorców.
Dziaáania promocyjne OĞrodka powinny objąü reklamĊ w lokalnych
mass mediach, np. TK Koáobrzeg, przez ujawnianie siĊ przy okazji podawania
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wiadomoĞci o wydarzeniach kulturalnych. Ta forma promocji áączy w pewien
sposób reklamĊ i public relations, dlatego kojarzenie ich z ORW „Holtur” bĊdzie pozytywnie wpáywaáo na wydĨwiĊk opinii sáuchaczy i widzów. OĞrodek
powinien teĪ umieĞciü swoją ofertĊ w „Panoramie Firm”. Przejawem public
relations moĪe byü równieĪ rozwijająca siĊ wspóápraca OĞrodka z UrzĊdem
Miasta, Biurem Promocji Miasta oraz Polską Agencją Promocji Turystyki SA
czy udziaá w targach turystycznych.
Elementem promocji powinna byü równieĪ reklama drukowana, czyli wydawanie folderów i informacje w miĊdzynarodowym informatorze, reklama
zewnĊtrzna – tablice drogowe o charakterze informacyjnym i przypominającym, umieszczone w znacznej odlegáoĞci od OĞrodka. Istotne bĊdzie równieĪ
unowoczeĞnienie, przebudowa strony internetowej; to najbardziej przyciągnie
turystów z zagranicy i odlegáych miejsc. WaĪnym elementem promocji są gadĪety: upominki i materiaáy reklamowe – np. dáugopisy, czapeczki, koszulki,
breloczki czy zapaáki z nazwą i adresem OĞrodka.
W ramach promocji powinny byü organizowane imprezy specjalne. Przy
odpowiednim doborze goĞci impreza specjalna moĪe pozytywnie nastawiü wybraną grupĊ osób do firmy lub wzmocniü juĪ istniejące pozytywne nastawienie.
JeĞli wĞród zaproszonych goĞci znajdą siĊ dziennikarze i impreza poprzedzona
jest konferencją prasową, jej moĪliwoĞü oddziaáywania zwiĊksza siĊ wydatnie.
Imprezami specjalnymi mogą byü np. rocznice powstania firmy, przyjĊcie boĪonarodzeniowe itp.
NastĊpną waĪną dziedziną public relations jest sponsoring. Polega on na
tym, Īe finansując innych, jednoczeĞnie promujemy siebie. Celami, jakie mogą
byü osiągniĊte dziĊki wspieraniu innych, jest zdobycie rozgáosu, poinformowanie opinii publicznej o firmie sponsora, zwiĊkszeniu stopnia znajomoĞci marki
albo teĪ stworzeniu wáaĞciwego wizerunku przedsiĊbiorstwa.
WaĪną i owocną dziaáalnoĞcią w zakresie promocji jest utrzymanie dobrych stosunków ze spoáecznoĞcią lokalną. Jednym z najbardziej oczywistych
kroków, jakie moĪemy podjąü, aby przypodobaü siĊ lokalnej spoáecznoĞci, jest
troska o Ğrodowisko naturalne.
Ksztaátowanie renomy przedsiĊbiorstwa rzadko jest związane tylko i wyáącznie z promocją okreĞlonego produktu, ale tworzymy mu korzystną atmosferĊ przez uczestniczenie firmy w Īyciu publicznym. Dziaáając w Ğrodowisku,
wzbudza siĊ zainteresowanie, buduje swój autorytet, wzmacnia pozycjĊ na rynku, co pomaga podnieĞü sprzedaĪ produktów i usáug.
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Strategie wobec konkurentów sprzyjają osiąganiu przez przedsiĊbiorstwo
zaáoĪonych celów, jeĪeli są skuteczne. Stosunki przedsiĊbiorstwa z konkurentami nie są finalną, lecz jedynie poĞrednią podstawą ich osiągania. O skutecznoĞci strategii wobec konkurentów decyduje wpáyw przedsiĊbiorstwa na popyt
oraz preferencje i postĊpowanie nabywców. JeĪeli postĊpowanie przedsiĊbiorstwa wobec nabywców nie jest skuteczne, to nie mogą byü równieĪ efektywne
jego strategie w sferze stosunków z konkurentami. Strategie wobec konkurentów nie mogą byü oparte wyáącznie na konkurencyjnej orientacji dziaáania
przedsiĊbiorstwa, a wiĊc na obserwacji i analizie tylko tego, co czynią lub zamierzają czyniü konkurenci, ale na podejmowaniu konkretnych kroków.
Bardzo waĪna jest równieĪ dziaáalnoĞü inwestycyjna: rozbudowa hotelu,
zwiĊkszenie zakresu Ğwiadczonych usáug, stosowanie nowych form promocji,
remont i modernizacja obiektu, pozyskiwanie nowych klientów z kraju, wejĞcie
na rynki zagraniczne.
Aby jednak dokonaü tych wszystkich zmian, niezbĊdne są Ğrodki finansowe, bez których niemoĪliwe jest podjĊcie jakichkolwiek dziaáaĔ. Oprócz wáasnych, posiadanych juĪ Ğrodków, moĪna skorzystaü ze Ğrodków unijnych: przeznaczonych na te cele i moĪliwych do zdobycia.

Podsumowanie
Sanatoria dziaáają zbawiennie zarówno na ciaáo, jak i psychikĊ ludzką.
OĞrodki specjalizują siĊ w leczeniu chorób konkretnych, w związku z tym czĊsto zabiegi, jakimi dysponują, bywają charakterystyczne dla okreĞlonego obiektu. Caáa gama masaĪy i caáodobowa opieka lekarska, która czasem skutkuje
wyrobieniem w sobie dobrych nawyków zdrowotnych u pacjenta, to niemal
standard dla kaĪdego z oĞrodków.
Coraz czĊĞciej sanatoria zmuszone są jednak konkurowaü o klienta. Konkurencja rozumiana jest wówczas jako rywalizacja miĊdzy uczestnikami rynku
czy proces, w którym uczestnicy, dąĪąc do realizacji swych interesów, próbują
zaoferowaü korzystniejsze od innych oferty – zarówno pod wzglĊdem ceny,
jakoĞci, serwisu, jak i innych cech mających na celu wybranie wáaĞnie takiego,
a nie innego oĞrodka.
W warunkach nasilających siĊ procesów globalizacji i integracji zaostrza
siĊ w sanatoriach konkurencja wewnątrzsektorowa, jak i miĊdzysektorowa.
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KonkurencyjnoĞü na rynku usáug sanatoryjnych naleĪy traktowaü jako zdolnoĞü
do przeciwstawiania siĊ konkurencji innych przedsiĊbiorstw dziaáających 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 „Holtur” in Koáobrzeg.
Keywords: competition, spa resort, marketing
Translated by Wáodzimierz Deluga
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Wprowadzenie
Usáugi stanowią wspóáczeĞnie coraz bardziej dominujący, szeroki i wieloraki sektor gospodarczy1. Nie inaczej jest w dynamicznie rozwijającym siĊ
w wielu krajach uzdrowiskowym sektorze usáug prozdrowotnych2.
Usáugi prozdrowotne w kurortach to obok oferowanych ĞwiadczeĔ medycznych (leczniczych) równieĪ usáugi rekreacyjno-sportowe wchodzące
w skáad ĞwiadczeĔ wellness. Usáugi prozdrowotne naleĪą do grupy ĞwiadczeĔ
nakierowanych na osobĊ. Stanowią uĪyteczny w sensie spoáeczno-gospodarczym produkt, gáównie o charakterze niematerialnym, wytworzony przez pracĊ
ludzką (np. lekarzy, fizjoterapeutów, instruktorów) w procesie produkcji, w wyniku oddziaáywania na czáowieka (jego stan zdrowia, psychikĊ, sprawnoĞü fizyczną, stan emocjonalny), przez uaktywnienie potencjaáu zmierzającego do
zaspokojenia wczeĞniej zidentyfikowanych potrzeb – obejmujących zwáaszcza
motyw zdrowotny czáowieka3.
WĞród wielu uwarunkowaĔ rozwoju usáug prozdrowotnych naleĪy podkreĞliü zwáaszcza znaczenie ich jakoĞci podlegającej ocenie przez konsumentów4.
Ocena jakoĞci usáug prozdrowotnych z punktu widzenia goĞci uzdrowiskowych
moĪe dotyczyü poziomu zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych tego typu konsumentów5. Potrzeby funkcjonalne dotyczą potrzeb związanych z eksploatacją bezpoĞrednią produktu (komfortem uĪytkowania, sprawnoĞcią operacyjną, speánieniem funkcji uĪytkowych) oraz dyspozycyjnoĞcią
(niezawodnoĞcią, naprawialnoĞcią, gwarancją). Potrzeby niefunkcjonalne z kolei obejmują przykáadowo image czy potrzeby estetyczne.
JakoĞü usáug prozdrowotnych, postrzeganą przez goĞci uzdrowiskowych,
okreĞlają oceny tychĪe konsumentów, nadane elementom materialnym i niematerialnym tworzącym usáugĊ prozdrowotną. NaleĪy podkreĞliü, Īe pomiaru
jakoĞci omawianych usáug dokonuje siĊ za pomocą wybranych kryteriów oceny

1

JakoĞü usáug turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22.
2

A. Hadzik, Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa, AWF, Katowice 2011, s. 23.

3

B. Marciszewska, Konsumpcja usáug rekreacyjno-sportowych, AWF, GdaĔsk 1999,

4

JakoĞü usáug…, s. 9–15.

s. 70.
5

J. Maciąg, System zarządzania jakoĞcią usáug: zasady i metody (na przykáadzie usáug
turystycznych i rekreacyjnych), AWF, Katowice 2010, s. 38.
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jakoĞci, które są dla goĞci uzdrowiskowych dostĊpne i goĞcie potrafią je oceniü6.
WĞród kryteriów naleĪy wyróĪniü7:
– infrastrukturĊ materialną jednostki Ğwiadczącej prozdrowotną usáugĊ –
wyposaĪenie, sprzĊt – tzw. service scape (Ğrodowisko, w którym usáugi
prozdrowotne są wytwarzane, Ğwiadczone i konsumowane), oraz wygląd zewnĊtrzny pracowników sáuĪb medycznych,
– wiarygodnoĞü – zdolnoĞü Ğwiadczących daną usáugĊ do dostarczenia jej
terminowo i zgodnie z umową, niezawodnie, pewnie i dokáadnie,
– reagowanie na potrzeby goĞci uzdrowiskowych – reakcja personelu
leczniczego na potrzeby klienta uzdrowiskowego, chĊü niesienia pomocy goĞciom i oferowanie szybkiej usáugi prozdrowotnej,
– kompetencje, czyli odpowiednie kwalifikacje pracowników sáuĪb medycznych, instruktorów rekreacji, dietetyków itd., wiedza, uprzejmoĞü
i umiejĊtnoĞci, wzbudzające zaufanie goĞci uzdrowiskowych,
– empatiĊ, którą utoĪsamia siĊ z oczekiwaniami, zrozumieniem potrzeb
klientów, troskliwą opieką oraz indywidualną uwagą.
Celem artykuáu jest analiza porównawcza oceny skáadowych usáug prozdrowotnych dokonanej przez goĞci w górnoĞląskich statutowych uzdrowiskach
UstroĔ oraz Goczaákowice. Problemem badawczym staáa siĊ odpowiedĨ na
pytanie: Jaka jest ocena jakoĞci usáug prozdrowotnych górnoĞląskich uzdrowisk
UstroĔ oraz Goczaákowice?

1. Materiaá i metody
W artykule skorzystano z materiaáów pierwotnych, zebranych na podstawie badaĔ wáasnych. W szczególnoĞci w pracy wykorzystano badania goĞci
statutowych uzdrowisk UstroĔ oraz Goczaákowice, przeprowadzonych w czasie
pobytu urlopowego oraz sanatoryjno-szpitalnego goĞci wymienionych uzdro-

6
B. Borkowski, E. Wszendybyá, JakoĞü i efektywnoĞü usáug hotelarskich, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100–101.
7
K.R. Tyagi, P. Gupta, Strategiczna karta wyników firm usáugowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 107; R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzĊdzia zarządzania
jakoĞcią. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki ĝląskiej, Gliwice 2005, s. 179.
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wisk w maju 2012 roku. Próba badawcza wyniosáa 223 kuracjuszy, w tym 72
z uzdrowiska Goczaákowice (32,3%) oraz 151 z uzdrowiska UstroĔ (67,7%).
WĞród losowo wybranych goĞci górnoĞląskich uzdrowisk zastosowano
metodĊ sondaĪu diagnostycznego, opartego na technice ankietowej, wykorzystującej specjalnie przygotowany kwestionariusz skáadający siĊ z 14 pytaĔ tematycznych oraz 7 pytaĔ charakteryzujących respondenta. Dla realizacji celu
artykuáu wykorzystano gáównie odpowiedzi na pytania, w których respondenci
mieli oceniü jakoĞü skáadowych oferty usáug prozdrowotnych kurortów w skali
od 0 (zdecydowanie negatywna ocena) do 5 (bardzo pozytywna ocena). NaleĪy
podkreĞliü, Īe ankieta byáa poddana ocenie eksperckiej oraz za jej pomocą przeprowadzono badania pilotaĪowe.

2. Wyniki badaĔ
WĞród badanych byáo 58,3% kobiet i 41,7% mĊĪczyzn. Struktura wiekowa
badanych obejmowaáa gáównie osoby starsze, tzn. powyĪej 66 roku Īycia
(36,2%). Nieco mniejszą czĊĞü badanej próby stanowiáy osoby w wieku 56–65 lat
(27,2%) oraz 46–55 lat (13,6%) i 36–45 lat (10,8%).
Struktura badanych byáa inna w uzdrowisku UstroĔ niĪ w uzdrowisku Goczaákowice. W uzdrowisku Goczaákowice jedynie 16,9% badanych byáa w wieku 36–45 lat. W wieku 46–55, 56–65 i powyĪej 66 lat byáo okoáo 20% badanych. Z kolei w uzdrowisku UstroĔ przewaĪaáy osoby w wieku powyĪej 66 lat
(45%) oraz 56–65 lat (30%).
PrzewaĪająca wiĊkszoĞü badanych miaáa Ğrednie wyksztaácenie (44,1%),
a 21% – wyĪsze. Struktura ta okazaáa siĊ podobna w obu uzdrowiskach.
Co trzeci badany pracowaá (34,1%), a 43,4% osób to emeryci. WĞród badanych byli równieĪ uczniowie (6,3%) oraz renciĞci (15,1%). Co piąty byá
wdowcem lub wdową (21,4%), a 16,7% badanych to kawaler lub panna. Analizując status rodzinny badanych, naleĪy podkreĞliü, iĪ co drugi byá w związku
maáĪeĔskim.
Badani na ogóá zarabiali 1–2 tys. zá (44,8%) lub 2–3 tys. zá (27,8%). Co
piąty badany uzyskiwaá dochody nieprzekraczające 1 tys. zá.
WĞród badanych byli gáównie mieszkaĔcy województwa Ğląskiego i maáopolskiego, choü w przypadku Ustronia struktura ta byáa bardziej zrównowaĪona,
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gdyĪ mieszkaĔców ĝląska byáo jedynie 47%, tymczasem w Goczaákowicach
byáo ich aĪ 77%.
70%
60% 57,0%
50%
40%
30%
20%
7,2%

10%

2,7% 2,7% 2,2% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Nowy Sącz

ĞwiĊtokrzyskie

lubuskie

lubelskie

pomorskie

wielkopolskie

Ğląskie

ĞwiĊtokrzyskie

áódzkie

dolnoĞląskie

dolnoĞląskie

mazowieckie

podkarpackie

opolskie

kujawsko-pomorskie

maáopolskie

Ğląskie

0%

Rys. 1. Struktura pochodzenia badanych goĞci uzdrowiskowych górnoĞląskich kurortów
ħródáo: opracowanie wáasne.

Jak podkreĞlano wyĪej, w artykule ocenie poddano jakoĞü poszczególnych
elementów oferty prozdrowotnej w obu uzdrowiskach. NaleĪy zauwaĪyü, Īe
oba Ğląskie uzdrowiska róĪnią siĊ w sposób istotny pod wzglĊdem wielu elementów omawianej oferty usáugowej, czyli:
– poziomie realizacji ewentualnych reklamacji (p = 0,0027),
– atrakcyjnoĞci uzdrowiska (p = 0,0074),
– poziomie dostosowania oferty (p = 0,0273),
– poziomie bezpieczeĔstwa (p = 0,0259),
– bezbáĊdnoĞci i bezawaryjnoĞci (p = 0,0008),
– poziomie nadzoru nad jakoĞcią (p = 0,0442),
– wizerunku miejsca (p = 0,0031),
– realizacji ĞwiadczeĔ (p = 0,0481),
– poziomie bezpieczeĔstwa rzeczy (p = 0,0004),
– szybkoĞci wykonania (p = 0,0023),
– czasie oczekiwania (p = 0,0021),
– róĪnorodnoĞci urządzeĔ i wyposaĪeniu (p = 0,0124) (rys. 2).
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Rys. 2. Ocena jakoĞci skáadowych usáug prozdrowotnych górnoĞląskich uzdrowisk
ħródáo: opracowanie wáasne.
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W kaĪdym z wymienionych elementów usáug prozdrowotnych wyĪej zostaáo ocenione uzdrowisko UstroĔ (rys. 2).
NajwyĪsze Ğrednie oceny jakoĞci w górnoĞląskich uzdrowiskach przyznano za uprzejmoĞü i grzecznoĞü (4,18 w skali 5-stopniowej), czystoĞü miejsca
Ğwiadczenia usáug (4,12), czystoĞci i schludnoĞü uzdrowiska (4,10) oraz wzbudzające zaufanie zachowanie personelu medycznego (4,08).
Z kolei najniĪsze oceny jakoĞci otrzymaáy: jakoĞü materiaáów promocyjnych (2,92), poziom realizacji ewentualnych reklamacji (3,43), atrakcyjnoĞü
proponowanych programów zdrowotnych (3,59).
Istotne statycznie róĪnice w ocenach jakoĞci pomiĊdzy górnoĞląskimi
uzdrowiskami UstroĔ i Goczaákowice wystąpiáy zwáaszcza w takich elementach, jak: poziom realizacji ewentualnych reklamacji, atrakcyjnoĞü uzdrowiska,
bezbáĊdnoĞü i bezawaryjnoĞü, wizerunek miejsca, poziom bezpieczeĔstwa rzeczy osobistych, szybkoĞü wykonania oraz czas oczekiwania na usáugĊ prozdrowotną.

Podsumowanie
NaleĪy stwierdziü, Īe wysoka ocena jakoĞci usáug prozdrowotnych dotyczyáa zwáaszcza waĪnego aspektu dla goĞci – uprzejmoĞci i grzecznoĞci. Jednak
z drugiej strony, niska ocena jakoĞci materiaáów promocyjnych usáug prozdrowotnych moĪe spowodowaü ograniczenie konkurencyjnoĞci badanych uzdrowisk. NaleĪy bowiem pamiĊtaü, Īe bez odpowiedniej, równieĪ pod wzglĊdem
jakoĞci, promocji oferty trudno wspóáczeĞnie rywalizowaü z innymi obszarami
kuracyjnymi.
Trzeba podkreĞliü, Īe w niektórych ocenach jakoĞci analizowanych usáug
wystąpiáy doĞü istotne róĪnice w badanych uzdrowiskach. Zwáaszcza w takich
elementach, jak: bezbáĊdnoĞü i bezawaryjnoĞü oraz poziom bezpieczeĔstwa rzeczy, które zostaáy ocenione istotnie wyĪej w uzdrowisku UstroĔ.
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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 seldom 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 – UstroĔ and Goczaákowice.
Keywords: quality of wholesome services, health resorts guests, Silesian health resorts
Translated by Andrzej Hadzik
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ZNACZENIE USàUG SPA & WELLNESS
W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
PRZEDSIĉBIORSTW HOTELARSKICH – CASE STUDY
HOTELI UZDROWISKOWYCH W ĝWIERADOWIE-ZDROJU

Streszczenie
W ostatnich latach zauwaĪa siĊ trend wzbogacania oferty usáugowej przedsiĊbiorstw hotelarskich o usáugi typu spa & wellness. Hotelarze Ğwiadomi są rosnącego
popytu na te Ğwiadczenia i uznają je za kluczowy sposób budowania konkurencyjnoĞci.
Celem artykuáu jest weryfikacja hipotezy o coraz wiĊkszym znaczeniu usáug spa &
wellness w procesie budowania przewagi konkurencyjnej obiektów hotelarskich zlokalizowanych w gminach uzdrowiskowych. RozwaĪania prezentowane w artykule oparto
na wynikach analizy ofert rynkowych przedsiĊbiorstw hotelarskich dziaáających
w ĝwieradowie-Zdroju. Analiza danych zgromadzonych techniką wywiadu oraz podczas studiowania stron internetowych badanych obiektów wskazuje, Īe poszerzają i pogáĊbiają one asortyment oferowanych usáug, zwáaszcza o Ğwiadczenia z zakresu spa &
wellness, stając siĊ bardziej konkurencyjnymi wobec tradycyjnych przedsiĊbiorstw
uzdrowiskowych.
Sáowa kluczowe: usáugi spa & wellness, przewaga konkurencyjna, innowacje
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Wprowadzenie
KonkurencyjnoĞü uznawana jest wspóáczeĞnie za bardzo waĪny warunek
nie tylko przetrwania przedsiĊbiorstwa na rynku, ale takĪe i jego rozwoju. Dotyczy to wszystkich przedsiĊbiorstw bez wyjątku, równieĪ hotelarskich. Rosnąca konkurencja na rynku usáug hotelarskich wymusza poszukiwanie przez
obiekty hotelarskie przewag konkurencyjnych. W ostatnich latach zauwaĪa siĊ
trend wzbogacania oferty usáugowej tych obiektów o usáugi typu spa & wellness. Hotelarze Ğwiadomi są rosnącego popytu na te Ğwiadczenia i uznają je za
kluczowy kierunek budowania konkurencyjnoĞci. Celem artykuáu jest weryfikacja hipotezy o coraz wiĊkszym znaczeniu usáug spa & wellness w procesie
budowania przewagi konkurencyjnej obiektów hotelarskich zlokalizowanych
w gminach uzdrowiskowych. RozwaĪania prezentowane w artykule oparto na
wynikach analizy ofert rynkowych tych obiektów dziaáających w ĝwieradowie-Zdroju. Informacje pochodziáy ze Ĩródeá wtórnych (strony internetowe obiektów hotelarskich) i Ĩródeá pierwotnych (od usáugodawców). Te ostanie pozyskano gáównie techniką wywiadu telefonicznego. W opracowaniu dokonano
równieĪ charakterystyki rynku hotelarskiego wspomnianego uzdrowiska, zwracając szczególną uwagĊ na zachodzące przeobraĪenia iloĞciowe i jakoĞciowe.
CzĊĞü empiryczną poprzedzono rozwaĪaniami dotyczącymi kategorii konkurencyjnoĞci i przewagi konkurencyjnej oraz istoty usáugi spa & wellness.

1. Przewaga konkurencyjna przedsiĊbiorstw hotelarskich i jej Ĩródáa
Strategor definiuje przewagĊ konkurencyjną jako zbiór cenionych przez
rynek atutów, które ma przedsiĊbiorstwo, w tym równieĪ przedsiĊbiorstwo hotelarskie1. Atuty te wynikają przede wszystkim z wewnĊtrznych zasobów przedsiĊbiorstwa tworzących jego potencjaá konkurencyjny (konkurowania). Innymi
sáowy, są to moĪliwoĞci ksztaátowania przez nie przewagi konkurencyjnej.
MoĪliwoĞci te mają charakter zarówno materialny (w przypadku hotelu np.
zaplecze materialno-techniczne, personel i jego kwalifikacje, lokalizacja), jak
i niematerialny (np. wiedza, kompetencje, kultura organizacyjna).
Wedáug M.J. Stankiewicza przewaga konkurencyjna, obok potencjaáu
konkurencyjnego, instrumentów konkurowania i pozycji konkurencyjnej, jest
1

Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001, s. 57.
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jedną z czterech skáadowych konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa2 oznaczającej
zdolnoĞü przedsiĊbiorstwa do sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji3. Pozwala ona osiągnąü przedsiĊbiorstwu hotelarskiemu korzystniejszą od pozostaáych rywali pozycjĊ na rynku. Jest to moĪliwe, poniewaĪ
przedsiĊbiorstwo jest po prostu w czymĞ lepsze od wiĊkszoĞci konkurentów.
Robi coĞ lepiej lub inaczej4 i czerpie z tego korzyĞci. Ma umiejĊtnoĞü Ğwiadczenia i sprzedawania usáug, których jakoĞü, ceny i inne atrybuty dają pierwszeĔstwo rynkowe przed podobnymi produktami innych usáugodawców. DziĊki
temu dostarcza na rynek produkty wyĪszej wartoĞci w percepcji klientów. Przewaga konkurencyjna polega równieĪ na zdolnoĞci do nieustannego powiĊkszania wartoĞci przedsiĊbiorstwo, czego oczekują jego wáaĞciciele.
Przewaga konkurencyjna jest wynikiem wysokiej zdolnoĞci przedsiĊbiorstwa (np. hotelarskiego) do konkurowania i rywalizowania, czyli skutecznego
przeciwstawiania siĊ innym przedsiĊbiorstwom i osiągania postawionych celów
w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Mają ją tylko te firmy, które wykazują
najwyĪszy poziom konkurencyjnoĞci, a zatem, wykorzystując swoje zasoby
i okazje, potrafią sprostaü konkurencji i uzyskaü odpowiednio wysoką pozycjĊ
na rynku, którą moĪna zmierzyü m.in. wielkoĞcią udziaáu przedsiĊbiorstwa hotelarskiego w rynku i jego wynikami ekonomicznymi (wartoĞü sprzedaĪy, poziom zyskownoĞci, stopa wykorzystania zdolnoĞci eksploatacyjnych) w porównaniu z wynikami rywali.
Przewaga konkurencyjna przedsiĊbiorstwa nie ma trwaáego charakteru, jest
zmienna w czasie i ksztaátuje siĊ pod wpáywem wewnĊtrznych i zewnĊtrznych
uwarunkowaĔ5. W dáugiej perspektywie firma jest w stanie zapewniü sobie lepszą pozycjĊ jedynie w procesie ciągáej budowy przewagi konkurencyjnej6.
2

M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8, s. 95–109.
3

Eadem, KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa. Budowanie potencjaáu konkurencyjnoĞci
przedsiĊbiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, ToruĔ 2002, s. 36.
4

B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiĊbiorstwa, UMK, ToruĔ
2001, s. 59, M.J. Stankiewicz, Budowanie potencjaáu konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa,
TNOiK, ToruĔ 1999, s. 110.
5
E. Urbanowska-Sojkin, Niematerialne czynniki konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa,
w: Wspóáczesne metody zarządzania strategicznego przedsiĊbiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 43, Wydawnictwo AE w Poznaniu,
PoznaĔ 2004, s. 43–60.
6
B. Dobiegaáa-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw,
w: Uwarunkowania konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw w Polsce, red. K. KuciĔski, Materiaáy
i Prace IFGN, tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 5.

Andrzej Rapacz, Daria ElĪbieta Jaremen

110

Przewaga konkurencyjna ma swoje Ĩródáa i wpáywają na nią róĪne czynniki . Pod pojĊciem Ĩródáa przewagi moĪna rozumieü miejsce, gdzie ona powstaje. Ze Ĩródeá przedsiĊbiorstwo czerpie swoją przewagĊ konkurencyjną. Powstają
w nich równieĪ czynniki wpáywające na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa.
Czynniki oznaczają determinanty budowania przewagi konkurencyjnej. Są to
przyczyny, okolicznoĞci, siáy sprawcze wywoáujące okreĞlone skutki w obszarze konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa. Mogą przybieraü postaü warunków
stymulujących bądĨ ograniczających zdolnoĞü przedsiĊbiorstwa do konkurowania i osiągania wysokiej pozycji na rynku. W literaturze poruszającej problematykĊ konkurencyjnoĞci i konkurencji Ĩródáa i czynniki czĊsto są utoĪsamiane.
Nie wdając siĊ w dyskusjĊ nad pojĊciami, moĪna przytoczyü tu pogląd E. SkawiĔskiej, która wymienia cztery podstawowe grupy czynników determinujących konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa. Są to8:
1. ħródáa przewagi konkurencyjnej – postĊp technologiczny, restrukturyzacja,
koncentracja, konsolidacja, przejĊcie, system ksztaácenia, inwestycje i innowacje.
2. Potencjaá konkurencyjnoĞci i umiejĊtnoĞci (skutek) – potencjaá rzeczowy
i finansowy, jakoĞü procesów, zarządzanie logistyką, kultura organizacji,
zarządzanie wiedzą, relacje z dostawcami, niskie koszty, informacje o klientach, jakoĞü kadr marketingu, zarządzanie dystrybucją, wiĊzi nieformalne
z dostawcami odbiorcami, system jakoĞci i marka.
3. Instrumenty konkurowania – jakoĞü wyrobu, warunki páatnoĞci, cena produktu i usáugi, renoma firmy, szerokoĞü asortymentu, promocja sprzedaĪy,
zakres usáug posprzedaĪowych, marka wyrobu, wizerunek firmy, zróĪnicowanie produktu.
4. Otoczenie – siáa przetargowa dostawców, pozycja konkurentów, polityka
kredytowa i fiskalna, struktura organizacyjna podmiotów, faza cyklu rozwoju gospodarki, prawne aspekty ekologizacji Ğrodowiska, stopieĔ edukacji
technicznej spoáeczeĔstwa, system finansowy, zwyczaje i normy etyczne,
stopa bezrobocia, liberalizacja ceá, siáa przetargowa odbiorców, dochody realne konsumentów.
7

7

J. Targalski, PrzedsiĊbiorczoĞü i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2003, s. 87.
8

E. SkawiĔska, KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstw – nowe podejĞcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–PoznaĔ 2002, s. 83.
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W klasycznych koncepcjach konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw przyjmuje
siĊ, Īe Ĩródáem przewagi konkurencyjnej mogą byü9:
– niskie koszty wynikające ze skali produkcji, skali doĞwiadczenia, specjalizacji i standaryzacji (przywództwo kosztowe),
– wysoka jakoĞü produktów, którą zapewniają wdroĪone systemy zarządzania jakoĞcią (przywództwo jakoĞciowe),
– dominująca pozycja lidera rynkowego (przywództwo rynkowe),
– skuteczny marketing, a wáaĞciwie promocja decydująca o obecnoĞci firmy
w ĞwiadomoĞci klientów (marketingowa koncepcja konkurencyjnoĞci).
W tradycyjnym ujĊciu Ĩródeá przewagi konkurencyjnej upatruje siĊ zatem
przede wszystkim w zasobach materialnych firmy. Obecnie natomiast coraz
czĊĞciej zwraca siĊ uwagĊ równieĪ na niematerialne czynniki konkurowania na
rynku, zwane miĊkkimi. WĞród nich M. Bratnicki wymienia nastĊpujące10:
– kluczowe kompetencje, które okreĞlają i wspomagają rozwój wyróĪniających zdolnoĞci, procesów oraz zasobów, i równoczeĞnie osáabiają
rangĊ dziaáaĔ nietworzących wartoĞci dodanej,
– kompresja czasu, skrócenie cyklu rozwoju produktów, czasu wykonywania operacji i reakcji na zmiany rynkowe,
– ciągáe doskonalenie siĊ przez proces uczenia siĊ,
– wspóápraca z partnerami (m.in. dostawcami, odbiorcami, ale takĪe konkurentami) i dopeánienie wáasnych kompetencji kompetencjami partnera.
J. Kay uzupeánia listĊ Ĩródeá przewagi konkurencyjnej o architekturĊ, innowacje, reputacjĊ przedsiĊbiorstwa i zasoby strategiczne przedsiĊbiorstwa11.
Architektura oznacza kontakty wewnątrz firmy (pomiĊdzy pracownikami, podwáadnymi i przeáoĪonymi) oraz stosunki przedsiĊbiorstwa z otoczeniem (partnerami rynkowymi, konkurentami, spoáeczeĔstwem jako caáoĞcią). Wynikająca
z niej przewaga to wiĊksza wiedza organizacyjna przedsiĊbiorstwa, sprawniejszy przepáyw informacji, szybsza i skuteczniejsza reakcja na zmiany w otoczeniu. Kolejnym Ĩródáem pozycji konkurencyjnej są innowacje, chociaĪ przewaga
z nich wynikająca moĪe byü krótkotrwaáa. Szczególnie dotyczy to przedsiĊbiorstw usáugowych, w przypadku których innowacje szybko znajdują naĞla9
Por. Z. PierĞcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiĊbiorstwa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 200.
10
M. Bratnicki, Kompetencje przedsiĊbiorstwa. Od okreĞlenia kompetencji do zbudowania 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 są one bowiem chronione patentami, czĊsto polegają na dyfuzji
innowacji z innych dziedzin gospodarowania. Bez innowacji konkurowanie nie
jest jednak moĪliwe. Reputacja to bardzo cenne Ĩródáo trwaáej przewagi konkurencyjnej trudnej do skopiowania, którą buduje siĊ latami i która ma bardzo
duĪy wpáyw na postrzeganie przedsiĊbiorstwa przez jego partnerów rynkowych.
Reputacji, czyli dobrej opinii o firmie w otoczeniu, nie da siĊ osiągnąü bez
szczególnej dbaáoĞci o jakoĞü usáug i zadowolenie klienta, co wymaga wprowadzania nowych pomysáów w zakresie ofert. Z kolei zasoby strategiczne przedsiĊbiorstwa obejmują doĞwiadczenie, wiedzĊ, rzadki czynnik wytwórczy
(np. w przypadku hotelu uzdrowiskowego dostĊp do wód termalnych lub mineralnych) czy posiadaną koncesjĊ/uprawnienie.
Z powyĪszych uwag wynika, Īe wspóáczeĞnie nie sposób przeceniü takiego Ĩródáa przewagi konkurencyjnej, jakim jest wiedza, i wynikających z niej
kluczowych kompetencji przedsiĊbiorstwa decydujących o efektywnoĞci wykorzystania zasobów przedsiĊbiorstwa. Warunkiem osiągniĊcia przewagi konkurencyjnej jest tworzenie dla klienta wartoĞci wyĪszej od konkurentów. Pozwala
ona zaspokoiü potrzeby klientów na wyĪszym poziomie i dziĊki temu osiągnąü
lepsze wyniki ekonomiczne (wartoĞü dodaną). MoĪliwoĞü kreowania wartoĞci
dla klienta wymaga zatem wysokiego poziomu aktywnoĞci innowacyjnej.

2. Zmiany w strukturze podmiotowej rynku usáug hotelarskich
w ĝwieradowie-Zdroju
Ostatnie dwie dekady przyniosáy znaczące zmiany w podaĪy usáug hotelarskich w uzdrowisku ĝwieradów-Zdrój. Dotyczą one zarówno iloĞciowego, jak
i jakoĞciowego stanu zaplecza noclegowego tego miasta. Systematycznie roĞnie
liczba obiektów i miejsc noclegowych. W 2011 roku wielkoĞci te wynosiáy
odpowiednio 37 i 2483 (tabela 1), osiągając najwyĪszy poziom w historii miejscowoĞci. Przekroczyáy bowiem wartoĞci z roku 1989  najlepszego do tej pory
(wówczas to liczba obiektów wynosiáa 35, a liczba miejsc noclegowych caáorocznych  2135). Obecnie miasto ĝwieradów-Zdrój notuje relatywnie wysokie,
w porównaniu ze Ğrednią dla kraju (takĪe województwa i regionu jeleniogórskiego), wskaĨniki charakteryzujące wyposaĪenie obszaru w bazĊ noclegową,
tj. wskaĨnik Baretje’a/Deferta (55,8 miejsc noclegowych na 100 mieszkaĔców
w 2011 roku, w przypadku regionu jeleniogórskiego – 23,2) i gĊstoĞci 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 ĝwieradowie-Zdroju
w latach 1995–2011 (stan na 31.VII)
Wyszczególnienie
liczba obiektów ogóáem,
w tym:
obiekty caáoroczne
hotele ogóáem, w tym:
hotele ****
hotele ***
hotele **
hotele *
hotele w czasie kategoryzacji
pensjonaty ogóáem, w tym:
pensjonaty **
pensjonaty *
pensjonaty w czasie kategoryzacji
inne obiekty hotelowe
zakáady uzdrowiskowe
oĞrodki wczasowe
pozostaáe obiekty niesklasyfikowane
liczba miejsc noclegowych
ogóáem, w tym:
miejsca noclegowe caáoroczne
hotele ogóáem
pensjonaty ogóáem
inne obiekty hotelowe
zakáady uzdrowiskowe
oĞrodki wczasowe
pozostaáe obiekty niesklasyfikowane

1995*

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20
b.d.
2
–
1
–
1
–
8*
4
4

32
29
6
–
1
2
3
–
9
2
7

27
27
6
–
1
5
–
–
6
4
4

26
26
7
–
1
5
–
–
5
4
–

32
32
7
–
2
5
–
–
5
4
–

35
35
7
–
2
5
–
–
5
4
–

35
35
6
–
2
3
–
–
5
4
–

38
38
8
1
1
3
2
1
6
4
–

37
37
7
2
2
1
2
–
6
4
–

–
b.d.
b.d.
4

–
b.d.
4
9

1
–
2
7

1
1
2
6

1
5
2
9

1
7
2
10

1
8
2
10

2
5
2
11

2
5
2
11

–

2

5

5

4

4

4

6

6

1190

1976

1638

1677

2021

2135

2249

2328

2483

1101
230
179
b.d.
b.d.
281

1956
470
448
b.d.
291
577

1638
519
234
–
230
370

1677
570
179
16
336
354

2021
570
178
389
192
495

2135
570
168
519
141
528

2200
533
162
581
186
575

2318
667
191
348
163
620

2483
816
191
349
163
625

–

66

236

222

197

209

212

339

339

*

b.d. – brak danych, w 1999 roku.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych uzyskanych w Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl, 15.02.2013.

W latach 2005–2011 podwoiáa siĊ liczba caáorocznych miejsc noclegowych w ĝwieradowie-Zdroju. ĝrednioroczne tempo jej wzrostu przekroczyáo
7%, a najwyĪsze byáo w przypadku oĞrodków wczasowych (10%) i hoteli
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(8,5%). NajwiĊkszy udziaá w bazie noclegowej mierzony liczbą miejsc noclegowych mają wáaĞnie hotele, które dysponują 816 miejscami noclegowymi
(32,9% ogóáu miejsc noclegowych). Dalsze miejsce przypada oĞrodkom wczasowym z liczbą 625 miejsc noclegowych (25,2%) i innym obiektom typu hotelowego – 349 (14,1%). Zmalaáa natomiast liczba miejsc noclegowych w 2 zakáadach uzdrowiskowych: z 336 w 2006 roku do 191w roku 2011. Ponadto
zauwaĪyü naleĪy, Īe wzrasta liczba obiektów wyĪszych kategorii. W 2010 roku
pojawiá siĊ pierwszy hotel czterogwiazdkowy, a rok póĨniej – kolejny. Poprawiają siĊ równieĪ standardy Ğwiadczenia usáug. Wiele obiektów to nowe hotele,
pensjonaty i domy wypoczynkowe czy kuracyjne, a wiele zakáadów hotelarskich przeszáo w ostatnim dziesiĊcioleciu gruntowne remonty i modernizacje.
Zmiany na rynku hotelarskim ĝwieradowa-Zdroju dokonują siĊ nadal, o czym
Ğwiadczy powstawanie nowych hoteli, hoteli apartamentowych i pensjonatów.
Tylko na koniec roku 2012 planowano otwarcie co najmniej 3 nowych obiektów.

3. Usáugi spa & wellness kluczową innowacją zakáadów hotelarskich
ĝwieradowa-Zdroju
Usáugi spa & wellness stosunkowo niedawno staáy siĊ istotnym elementem
oferty rynku turystycznego w Polsce. Coraz czĊĞciej wzbogacają one ofertĊ
obiektów noclegowych i są jedną z najczĊĞciej wprowadzanych zmian (innowacji) w hotelarstwie, zwáaszcza w obiektach hotelarskich wyĪszych kategorii.
Zrozumienie istoty tych usáug wymaga wyjaĞnienia dwóch pojĊü, tj. spa i wellness, oraz ustalenia wzajemnego związku miĊdzy nimi. Bez wzglĊdu na to, czy
przychylamy siĊ do opinii, Īe nazwa „spa” pochodzi od akronimu sáów sanitas
per aquam (zdrowie przez wodĊ), czy od nazwy belgijskiej miejscowoĞci
uzdrowiskowej Spa w Ardenach (sáynącej ze zlokalizowanych tam Ĩródeá wód
leczniczych), pierwsza z wymienionych kategorii oznacza usáugi uzdrowiskowe
realizowane dziĊki wáaĞciwoĞciom wód mineralnych bądĨ/i termalnych. Takie
usáugi w Polsce znane są od lat i oferują je zakáady lecznictwa uzdrowiskowego
w gminach uzdrowiskowych. NaleĪą do nich m.in.: kąpiele wodne i parowe,
hydromasaĪe i natryski, inhalacje oraz gimnastyka wodna.
W przypadku wellness sprawa nie jest juĪ taka oczywista, gdyĪ nie moĪna
tu mówiü o prostym zbiorze róĪnych zabiegów opartych na dziaáaniu wody.
PojĊcie powstaáo w efekcie kontaminacji dwóch sáów: „well-being” (dobre sa-
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mopoczucie) i „fitness” (dobra kondycja fizyczna). àącznie oznaczają dobre
samopoczucie w fizycznym i psychicznym wymiarze, wynikające z poczucia
równowagi i osiągniĊcia przez czáowieka stanu homeostazy. Wellness moĪliwe
jest jedynie dziĊki odpowiedniemu stylowi Īycia, którego celem jest zwiĊkszenie potencjaáu osoby przez osiąganie harmonii pomiĊdzy ciaáem, umysáem i duchem. To nie są tylko zabiegi uzdrawiające, upiĊkszające i usprawniające, to
równieĪ odpowiednio zbilansowana dieta, dáugoĞü snu, reakcja na stres, odpoczynek, rozwój osobisty czy relacje z innymi ludĨmi. To po prostu podejĞcie do
Īycia (filozofia Īycia). Nie jest to zatem produkt w tradycyjnym rozumieniu, nie
da siĊ bowiem zakupiü stylu Īycia. MoĪna go po prostu przyjąü i Īyü wedáug
niego. Z kolei produkty zwane usáugami wellness wspomagają jedynie urzeczywistnianie opisanego stylu Īycia. Mogą do nich naleĪeü zarówno zabiegi
spa, jak i inne rodzaje zabiegów (np. krioterapia, koloroterapia czy refleksoterapia) oraz aktywnoĞci (pilates, joga, nordic walking czy zajĊcia artystyczne),
które czáowiek podejmuje w celu poprawy samopoczucia i kondycji. Produkty
te obejmują równieĪ usáugi edukacyjne (np. programy uĞwiadamiające i promujące zdrowy styl Īycia), rozrywkĊ, doznania duchowe, estetykĊ otoczenia czy
moĪliwoĞü pobytu w niecodziennym, atrakcyjnym Ğrodowisku (wáączając w to
kontakt z przyrodą). Oferta wellness jest zdecydowanie szersza niĪ spa. To, co
odróĪnia te dwa obiekty, to szczególny wystrój tych pierwszych, panująca
w nich atmosfera, programy uĞwiadamiające, jak Īyü w harmonii, a takĪe obecnoĞü wĞród zaáogi specjalistów w zakresie opisywanej filozofii.
Na polskim rynku hotelarskim systematycznie roĞnie liczba obiektów, które do swoich nazw doáączają hasáo spa & wellness, uznając tym samym, Īe
Ğwiadczą usáugi z tego zakresu. Znawcy branĪy twierdzą jednak, Īe obiekty te
czĊsto uĪywają wspomnianego terminu niejako na wyrost, w celach przede
wszystkim promocyjnych. Wydaje siĊ im, Īe wystarczy mieü w hotelu tzw.
strefĊ mokrą (basen, jacuzzi, saunĊ), aby móc nadaü swojemu obiektowi nazwĊ
spa & wellness. WczeĞniejsze uwagi wyraĨnie sugerują, Īe niestety to nie wystarczy. Wedáug badaĔ firmy Comfortum, która prowadzi dwa branĪowe portale
(Spa-info.pl i Spahotele.pl), tylko co drugi obiekt, który ma w nazwie spa &
wellness, speánia przyjĊte zwyczajowo12 w tej branĪy standardy. Obecnie na
rynku polskim dziaáa okoáo 600 oĞrodków spa & wellness, z czego 1/3 związa-

12

W Polsce nie obowiązują Īadne oficjalne (w postaci aktów prawnych) standardy
Ğwiadczenia usáug spa & wellness.
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na jest z obiektami noclegowymi. Przewiduje siĊ, Īe w ciągu piĊciu kolejnych
lat liczba tego typu obiektów w Polsce moĪe podwoiü siĊ13, co jest zrozumiaáe,
jeĞli wziąü pod uwagĊ wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych do
Polski w celach zdrowotnych. Zgodnie z danymi Instytutu Turystyki w 2009
roku motyw poprawy zdrowia byá gáówną przesáanką w przypadku 300 tys.
przyjazdów cudzoziemców do Polski. W nastĊpnym roku liczba ta powiĊkszyáa
siĊ o 1/3, aby w 2011 roku osiągnąü poziom 600 tys.14 Popyt krajowy motywowany zdrowiem wykazuje takĪe tendencjĊ wzrostową, co podkreĞlają eksperci
i dane statystyczne. Szacuje siĊ, Īe wielkoĞü tego rynku w latach 2009–2012
zawieraáa siĊ w przedziale 500–880 tys. podróĪy i systematycznie rosáa15. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe zwiĊksza siĊ liczba podejmowanych dla zdrowia podróĪy krótkookresowych, co istotnie przyczynia siĊ do dalszego rozwoju rynku
spa & wellness.
Tendencje w popycie na usáugi spa & wellness zauwaĪane są przez wáaĞcicieli obiektów hotelarskich, którzy poszukując nowych rynków zbytu (segmentów rynku), swoją uwagĊ kieruje wáaĞnie w stronĊ uczestników rynku turystyki
zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej. Oferowaniem tych usáug zainteresowane są
szczególnie hotele i inne obiekty noclegowe zlokalizowane w gminach uzdrowiskowych. Analiza rynku hotelarskiego uzdrowisk polskich jednoznacznie
potwierdza tĊ tezĊ. WiĊkszoĞü zakáadów hotelarskich w swej ofercie juĪ ma lub
zamierza wprowadziü zabiegi i rytuaáy spa & wellness, co pozwala im skuteczniej konkurowaü o klienta z placówkami lecznictwa uzdrowiskowego i jednoczeĞnie wychodziü naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na
tego rodzaju usáugi, którego zaspokojenie niekoniecznie musi opieraü siĊ na
tradycyjnym wyjeĨdzie do sanatorium.

13
Sz. Ostrowski, Wyrastamy na lidera w branĪy SPA, taniego SPA, s. 1–2, http://biznes.
pl/wiadomosci/wyrastamy-na-lidera-w-branzy-spa-taniego-spa, 15.02.2013.
14
W. Bartoszewicz, TuryĞci przyjeĪdĪają w interesach, w: Raport rynek hotelarski
w Polsce 2011, Wydanie specjalne „ĝwiata Hoteli”, s. 24–30, W. Bartoszewicz, Wzrost turystyki
leczniczej, w: Raport rynek hotelarski w Polsce 2013, wydanie specjalne „ĝwiata Hoteli”,
s. 22–24.
15
Szacunki na podstawie danych Instytutu Turystyki zawartych w raportach pt. Krajowe
i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 roku i PodróĪe Polaków w trzech pierwszych kwartaáach
2012 roku, http:// www.intur.com.pl, 15.02.2013.
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+

+

+

+
+

+

+

+

Magnetotrapia
+

+

+

+

+

+

+

+

Krioterapia
+

+

+

+

+

+

+

+

Laseroterapia
+

+

+

+

+

+

+

+

+

UltradĨwiĊki
+

+

+

+

+

+

+

Elektroterapia
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ĝwiatáolecznictwo
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zabiegi
kosmetyczne
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

31
49

80
+

+
+

+

+

38

dom wypoczynkowy

+

+

39

54

dom wypoczynkowy

+

Jacuzzi
+

Sauna mokra/
sucha
+

81

pensjonat **

Basen
rekreacyjny

+

MasaĪe

32

80

inny obiekt

pensjonat **
dom wypoczynkowy
dom wypoczynkowy
pensjonat **
inny obiekt

101

Miejsc
noclegowych

inny obiekt

Typ

Okáady/kąpiele
borowinowe
+

+

+

+

+

+

+

+

Okáady
parafinowe
+

+

+

+

+

+

Kąpiele róĪne
+

+

+

+

+

+

+

Gimnastyka
wodna
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Magnetotrapia
+

+

+

+

+

+

+

Krioterapia
+

+

Laseroterapia
+

+

+

+

UltradĨwiĊki
+

+

+

+

Elektroterapia
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zabiegi
kosmetyczne
-

+

+

+

+

+

+

Lekarz

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych uzyskanych na podstawie: www.parkhotel.pl, www.malinowehotele.pl, www.bialykamien.com,
www.cottonina.pl, www.hotelswieradow.pl, www.interferie.pl, krysztal.swieradow.ig.pl, www.berliner.pl, www.palacykswieradow.eu,
www.uzdrowiskoewa.pl www.uzdrowisko-czerniawa.pl, www.pensjonatmalwa.eu, www.arka.swieradow.ig.pl, www.pensjonatzapiecek.pl,
www. dwmagnolia.pl i podczas rozmów telefonicznych z usáugodawcami.

21. Czeszka
i Sáowaczka
22. Zapiecek
23.Magnolia

20. Paáacyk

14. Centrum
Rehabilitacji
Czerniawa-Zdrój, Klinika
MáodoĞci
Medical spa
„Kleopatra”
15. Dom
Uzdrowiskowy
Ewa Medical
& spa
16. Fortuna
17. Dom
Wypoczynkowy
Kaja
18. Dom wypoczynkowy
DĊbowy Dwór
19. Malwa

Obiekt

Inhalacje

Usáugi spa & wellness
ĝwiatáolecznictwo
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Przedstawione wczeĞniej dane wskazują na wyraĨny wzrost liczby obiektów hotelarskich w ĝwieradowie-Zdroju, chociaĪ nie jest to jedyna zmiana na
tym rynku. Istotne zmiany odnotowuje siĊ równieĪ w zakresie (szerokoĞci
i gáĊbokoĞci) asortymentu usáug hotelarskich, zwáaszcza w odniesieniu do tzw.
ĞwiadczeĔ dodatkowych (poza podstawowymi, czyli noclegowo-gastronomicznymi). Analiza ofert obiektów noclegowych na podstawie danych zamieszczonych przez przedsiĊbiorstwa na ich stronach internetowych wskazuje, Īe wiele
obiektów Ğwiadczy okreĞlony zestaw – mniejszy lub wiĊkszy – usáug spa &
wellness (tabela 2). NaleĪą do nich wszystkie hotele, znaczna czĊĞü oĞrodków
wczasowych, domów wypoczynkowych i innych obiektów typu hotelowego. Są
wĞród nich nawet mniejsze pensjonaty o liczbie miejsc noclegowych nieprzekraczających 30 (np. Arka – 20 miejsc noclegowych, Malwa – 32 miejsca, Zapiecek – 31), choü oferują one skromniejszy zakres usáug. Oferta ĞwiadczeĔ
w przypadku ponad 1/3 obiektów jest bardzo szeroka i obejmuje wiele róĪnorodnych zabiegów z zakresu balneoterapii, kinezoterapii, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii czy masaĪy.
Wiele ofert zawiera szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych. Dwa zakáady hotelarskie prowadzą równieĪ usáugi z zakresu DaySpa. Coraz czĊĞciej
swoją uwagĊ kierują w stronĊ oferty Medical Spa, wzbogacając Ğwiadczenia
o usáugi medyczne. W konsekwencji tego procesu udziaá oĞrodków spa & wellness w liczbie obiektów noclegowych ogóáem przekracza aktualnie 60%. Nie
chodzi tutaj o zakáady Ğwiadczące jedną czy dwie tego typu usáugi, ale o obiekty proponujące bogatą ich ofertĊ. Takie obiekty, jak: Park Hotel Spa, Malinowy
Dwór Hotel Medical Spa, Interferie Hotel Malachit, ST. Lucas, Berliner, Dom
Uzdrowiskowy Ewa Medical & Spa oferują nawet kilkadziesiąt róĪnych kuracji
i zabiegów. Bez cienia wątpliwoĞci moĪna zatem wiĊkszoĞü zakáadów hotelarskich dziaáających w ĝwieradowie-Zdroju zaliczyü do grona typowych obiektów spa & wellness.

Podsumowanie
Wyniki badaĔ potwierdzają, Īe znaczącym instrumentem konkurowania
badanych hoteli jest poszerzanie zakresu fakultatywnych ĞwiadczeĔ dodatkowych, przede wszystkim o usáugi spa & wellness. Tym samym obiekty, które
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Tabela 3
Struktura kuracjuszy zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego
Wyszczególnienie
Kuracjusze lecznictwa
stacjonarnego ogóáem,
w tym:
kuracjusze peánopáatni
kuracjusze cudzoziemcy

2004

2005

2006

2007

2008

2009

liczba

533 303

550 789

548 842

569 799

582 858

619 556

%

100

100

100

100

100

100

liczba
%
liczba
%

–
–
63 028
11,8

188 724
34,3
66 796
12,1

190 565
34,7
55 428
10,1

187 391
32,9
48 402
8,5

161 833
27,8
52 324
9,0

141 761
22,9
42 814
6,9

ħródáo: opracowanie wáasne 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 peániáy rolĊ gáównie zaplecza noclegowego dla zakáadów lecznictwa
uzdrowiskowego, stają siĊ ich kluczowymi konkurentami w segmencie tzw.
kuracjuszy komercyjnych (peánopáatni), którzy przyjeĪdĪają do uzdrowisk bez
skierowania, nie korzystają z dofinansowania (np. NFZ, ZUS, KRUS), ponosząc peáną opáatĊ za zabiegi medyczno-kosmetyczne. Warto zwróciü uwagĊ, Īe
segment ten staje siĊ coraz wiĊkszy, a zatem i coraz waĪniejszy dla podmiotów
funkcjonujących na rynku uzdrowisk. W tradycyjnych zakáadach lecznictwa
uzdrowiskowego stanowi on okoáo 20–30% kuracjuszy. Wprawdzie w latach
2007–2009 nastąpiá spadek tego udziaáu oraz towarzyszyáa mu malejąca liczba
cudzoziemców korzystających z usáug lecznictwa uzdrowiskowego (tabela 3),
to biorąc pod uwagĊ wzrost liczby przyjazdów do Polski w celach zdrowotnych
w tym czasie, moĪna sądziü, Īe spadek wspomnianego udziaáu byá wywoáany
raczej decyzją klientów o zmianie usáugodawcy niĪ rezygnacją z usáug. Klienci/kuracjusze peánopáatni, w tym zagraniczni, mając do dyspozycji coraz bogatszą ofertĊ obiektów spa & wellness zlokalizowanych w tych samych miejscowoĞciach uzdrowiskowych co zakáady lecznictwa uzdrowiskowego, zainteresowani są coraz bardziej usáugami tych pierwszych. Nie ulega natomiast wątpliwoĞci, Īe sformuáowana na wstĊpie hipoteza wymaga dalszych pogáĊbionych
badaĔ 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 services 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 ĝwieradow-Zdroj. Analysis of the data collected
during interview and studying of websites of investigated hotels shows that they broaden 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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NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ

Streszczenie
W obliczu trendów panujących na rynku turystycznym, a zwáaszcza dziĊki zwiĊkszającemu siĊ zainteresowaniu wyjazdami w celach zdrowotnych oraz wypoczynku
i regeneracji siá witalnych czáowieka, turystyka uzdrowiskowa stanowi szansĊ rozwoju
wielu miejscowoĞci. Wspóáczesny czáowiek, nie mogąc sobie pozwoliü na dáuĪszy
wypoczynek czy typowe leczenie sanatoryjne, wybiera kilkudniowe pobyty spa i wellness. Rozwija siĊ wiĊc nowy kierunek turystyki uzdrowiskowej wykorzystujący istniejącą bazĊ turystyczną oraz obszary o atrakcyjnych zasobach i walorach turystycznych.
Fundacja Koáobrzeg Polskie Centrum SPA peáni istotną funkcjĊ zarówno w procesie
rozwoju, jak i promocji turystyki uzdrowiskowej miasta Koáobrzeg. Jest podmiotem
inicjującym i koordynującym rozwój i promocjĊ produktów markowych w Koáobrzegu
i regionie. Równolegle peáni funkcjĊ propagatora i popularyzatora okreĞlonych idei,
mogącego wspieraü rozwój miasta Koáobrzeg. Fundacja Koáobrzeg Polskie Centrum
SPA jest pozytywnym przykáadem organizacji zrzeszającej lokalnych przedsiĊbiorców,
którzy coraz czĊĞciej zdają sobie sprawĊ, Īe wspóápraca moĪe przynieĞü wiĊksze korzyĞci niĪ dziaáania prowadzone w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny, co
przejawia siĊ w dziaáaniach na rzecz zbudowania wspólnej, konkurencyjnej oferty turystyki uzdrowiskowej Koáobrzegu.
Sáowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, wspóápraca, Koáobrzeg, rozwój, promocja
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Wprowadzenie
W obliczu trendów panujących na rynku turystycznym, a zwáaszcza dziĊki
zwiĊkszającemu siĊ zainteresowaniu wyjazdami w celach zdrowotnych, wypoczynku i regeneracji siá witalnych czáowieka, turystyka uzdrowiskowa stanowi
szansĊ rozwoju wielu miejscowoĞci. Wzrastający udziaá tzw. kuracjuszy peánopáatnych, czyli samodzielnie podejmujących decyzjĊ o wyborze konkretnego
uzdrowiska i samodzielnie opáacających swój pobyt, sprawia, iĪ szczególnego
znaczenia odgrywa szeroko rozumiana atrakcyjnoĞü uzdrowisk (w tym obiektów spa i wellness) oraz ich zdolnoĞci do zaspokojenia zróĪnicowanych i wciąĪ
zmieniających siĊ potrzeb turystów. Rosnąca stale liczba osób uczestniczących
w wyjazdach w celach zdrowotnych sprawia, Īe miejscowoĞci uzdrowiskowe
konkurują ze sobą, starając siĊ wyróĪniü i przyciągnąü jak najwiĊkszą liczbĊ
potencjalnych kuracjuszy. Podstawowe znaczenie w tym procesie ma umiejĊtne
wykorzystanie wáasnego potencjaáu i efektywna prezentacja atrakcji turystycznych. W miejscowoĞciach oraz regionach uzdrowiskowych funkcjonuje wiele
zróĪnicowanych podmiotów zainteresowanych przyciągniĊciem turystów. Są to
podmioty polityki turystycznej wszystkich szczebli, w tym: regionalne i lokalne
organizacje turystyczne, podmioty samorządowe, podmioty branĪy turystycznej
oraz mieszkaĔcy danego regionu, lokalni przedsiĊbiorcy, pracownicy lokalnych
firm i instytucji, a takĪe sami turyĞci. WĞród nich coraz istotniejszą rolĊ odgrywają organizacje zrzeszające lokalnych przedsiĊbiorców, którzy zdają sobie
sprawĊ, Īe wspóápraca na rzecz rozwoju turystyki, a w szczególnoĞci turystyki
uzdrowiskowej, moĪe przynieĞü wiĊksze korzyĞci, niĪ dziaáania prowadzone
w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny. Celem opracowania jest
wskazanie znaczenia podmiotów wspóápracujących w ramach Fundacji: Koáobrzeg Polskie Centrum SPA, dla rozwoju oraz promocji turystyki uzdrowiskowej miasta Koáobrzeg.
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1. Uwarunkowania i tendencje rozwoju uzdrowisk
Uzdrowiska to obszary, gdzie jest prowadzona dziaáalnoĞü związana ze
Ğwiadczeniem usáug lecznictwa uzdrowiskowego1. Jednak obok peánienia funkcji leczniczej obszary uzdrowiskowe są najczĊĞciej takĪe miejscowoĞciami realizującymi funkcjĊ turystyczną2. W krajach europejskich uwaĪa siĊ, Īe do peánienia swoich funkcji uzdrowiskom potrzebne jest wystĊpowanie na ich obszarach naturalnych tworzyw leczniczych (wód mineralnych, borowin). Nie jest to
zasada obowiązująca na caáym Ğwiecie, poniewaĪ w USA, wedáug MiĊdzynarodowego Związku Uzdrowisk i Fitness (ISPA3), wystĊpowanie Ĩródeá mineralnych nie jest konieczne. ISPA uwaĪa, Īe o „spa” moĪna mówiü wtedy, kiedy
dochodzi w czasie wolnym do relaksu, rozluĨnienia, odnowy pod wzglĊdem
fizycznym i psychicznym, a czáowiek ma moĪliwoĞü dobrej zabawy4. J. Goodrich uwaĪa, Īe goĞcie na terenach typu spa powinni przede wszystkim mieü
moĪliwoĞü skorzystania z róĪnorakich usáug prowadzących do poprawy zdrowia psychofizycznego. MoĪna obecnie wyróĪniü wiele typów uzdrowisk, gdzie
dostrzega siĊ funkcjĊ leczniczą i turystyczną5.
Uzdrowiska stanowią swoiste rezerwaty zdrowia, które dają moĪliwoĞü
przeniesienia siĊ do innego Ğrodowiska umoĪliwiającego dziaáanie wielu korzystnych dla organizmu bodĨców. Tymi czynnikami są mineralne wody lecznicze, peloidy oraz klimat. Caáy ten zespóá wraz z warunkami Ğrodowiskowymi
1
W Polsce, wedáug 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 znajdujących siĊ na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych,
speániający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu zostaá nadany status uzdrowiska.
2

A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowoĞci i regionie. AE, Wrocáaw 2001, s. 48.
3

ISPA – International Spa and Fitness Association.

4

PojĊcie „spa” wywodzi siĊ od nazwy miasta w Belgii poáoĪonego blisko Liège, w którym znajduje siĊ Ĩródáo wód mineralnych. „Spa” pochodzi od początkowych liter sáów áaciĔskich
solus per aqua, oznaczających „zdrowie dziĊki wodzie”. Europejski Związek Uzdrowisk (ESPA
– The European Spas Association) utoĪsamia „spa” ze Ĩródáem wód mineralnych, miejscem bądĨ
miejscowoĞcią, gdzie tego typu Ĩródáo zostaáo odkryte. W statystykach ESPA „spa” ujmuje siĊ
jako miasto mające naturalne Ĩródáa wód mineralnych, a takĪe przedsiĊbiorstwo Ğwiadczące
zabiegi przy wykorzystaniu tychĪe Ĩródeá wód. WaĪne dla dziaáalnoĞci w ramach turystyki
uzdrowiskowej są wáaĞciwoĞci lecznicze powyĪszych Ĩródeá. 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.
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umoĪliwia proces regeneracji ustroju w szczególnie korzystnych warunkach.
Turystyka zdrowotna to Ğwiadome i dobrowolne udanie siĊ na pewien okres
poza miejsce swojego zamieszkania, w czasie wolnym od pracy, w celu regeneracji siá, dziĊki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu6. Do
turystyki zdrowotnej zalicza siĊ, obok turystyki uzdrowiskowej, równieĪ turystykĊ spa i wellness oraz turystykĊ medyczną. Turystyka uzdrowiskowa to wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami wodoleczniczymi Ğwiadczonymi na podstawie
konsultacji lekarza uzdrowiskowego7. Zdaniem W.W. Gaworeckiego najwaĪniejszymi motywami, dla których turyĞci podejmują siĊ trudu uprawiania turystyki uzdrowiskowej, są8:
– odnowa siá jako gáówny cel, któremu turyĞci podporządkowują odpowiedni tryb Īycia w miejscowoĞci odwiedzanej,
– stan zdrowia turysty, który objawia siĊ wyczerpaniem lub przemĊczeniem, powodującym potrzebĊ spĊdzania urlopu, wakacji w sposób zaproponowany przez lekarza,
– aktywny model wypoczynku dozowany indywidualnie.
Turystyka zdrowotna, w tym turystyka uzdrowiskowa, jest jedną z najszybciej rozwijających siĊ form turystyki. WiąĪe siĊ to bez wątpienia ze starzeniem siĊ spoáeczeĔstw europejskich, ogólnym wzrostem ĞwiadomoĞci, chĊcią
dbania o wáasne zdrowie oraz wzrostem zamoĪnoĞci spoáeczeĔstw. MoĪna zaobserwowaü tendencjĊ odchodzenia od typowego lecznictwa uzdrowiskowego
na rzecz zabiegów typu spa czy wellness. Pobyty lecznicze ulegają skróceniu,
co nie wpáywa korzystnie na skutecznoĞü kuracji. Jednak w dobie przyspieszonego tempa Īycia zapracowanych ludzi, dbających o swoje zdrowie, lecz nie
mogących pozwoliü sobie na dwu- trzytygodniowy pobyt w sanatorium, moĪliwe są krótsze i czĊstsze wyjazdy realizujące cele zdrowotne. Do niedawna
uzdrowiska kojarzyáy siĊ wyáącznie z obszarami specjalnej ochrony, na których
moĪe byü przede wszystkim prowadzone leczenie uzdrowiskowe, a w niewielkim inne rodzaje dziaáalnoĞci, 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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NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe na rynku krajowym rola turystyki uzdrowiskowej jest wciąĪ niedoceniana. Widoczny jest ciągle jeszcze dominujący brak
przekonania, Īe wypoczynek w uzdrowiskach moĪe wiązaü siĊ nie tylko z leczeniem ludzi chorych. Uzdrowiska mogą Ğwiadczyü usáugi turystyczne skupione wokóá szeroko pojĊtej promocji zdrowia – od zabiegów zapobiegających
róĪnym schorzeniom, po dbanie o sylwetkĊ. Ustawodawstwo polskie nadal nie
uznaje spa i wellness jako uzdrowiskowego i turystycznego produktu leczniczego. Potwierdza to fakt, Īe obowiązująca ustawa uzdrowiskowa nie zawiera tych
pojĊü.

2. Rozwój i promocja turystyczna miasta Koáobrzeg
Koáobrzeg jest miastem powiatowym w woj. zachodniopomorskim, poáoĪonym na Równinie Biaáogardzkiej, u ujĞcia rzeki ParsĊty do Morza Baátyckiego. Zajmuje obszar 2567 ha (25,67 km2) i ma bezpoĞredni dostĊp do morza na
dáugoĞci 11 km. Od zachodu i poáudnia graniczy z gminą wiejską Koáobrzeg, od
wschodu – z gminą wiejską Ustronie Morskie. Liczba ludnoĞci wynosi 44984
mieszkaĔców, co daje 1752 os./km2 (GUS 2013).
PodstawĊ produktu turystyki uzdrowiskowej miasta Koáobrzeg stanowią
walory naturalne, które predysponują miasto do funkcjonowania jako uzdrowisko9. Walory uzdrowiska Koáobrzeg (w tym strefy spa i wellness), determinujące jego profile lecznicze i rozwój uzdrowiska to lecznicze dziaáanie klimatu
oraz bogate zasoby záóĪ borowiny i solanek. Koáobrzeg leĪy w krainie klimatycznej zwanej PobrzeĪem Koáobrzeskim w obrĊbie klimatów baátyckich. Klimat Koáobrzegu ksztaátowany jest pod wpáywem morza i to wáaĞnie pod szczególnym jego silnym dziaáaniem znajdują siĊ tereny uzdrowiskowe. Ponad 55%
wiatrów w skali rocznej wieje od morza lub wzdáuĪ morza. Wiatry od morza są
szczególnie korzystne dla terapii, powodują bowiem zmniejszenie amplitud
termicznych, wzrost i wyrównanie przebiegu wilgotnoĞci powietrza, wzrost
prĊdkoĞci wiatru, napáyw czystego, bezalergenowego powietrza, zwiĊkszenie

9
Zgodnie z Dziennikiem UrzĊdowym w Koszalinie z dnia 31 marca 1973 r., na podstawie 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 siĊ z Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych w Koszalinie uchwaliáa statut Uzdrowiska dla miasta
Koáobrzeg.
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iloĞci ozonu, który w meteorologii jest uwaĪany za wskaĨnik czystoĞci powietrza, i wystĊpowanie aerozolu morskiego. Aerozol Koáobrzegu reprezentuje
szczególną wartoĞü, wzbogacają go bowiem cząsteczki chlorków, bromu, jodu
i innych pierwiastków o walorach leczniczych, pochodzące z róĪnych Ĩródeá
i wysiĊków solankowych. MoĪna wiĊc w Koáobrzegu mówiü o aerozolu morskim i solankowym. Bogactwem uzdrowiska są równieĪ wody mineralne
ujmowane w Koáobrzegu, zawierające niezbĊdne do Īycia pierwiastki Ğladowe.
Na potrzeby lecznicze uzdrowiska woda jest dostarczana przez otwory wiertnicze. UjĊcia znajdujące siĊ na terenie dzielnicy uzdrowiskowej, od ParsĊty do
parku wschodniego10.
Kolejną grupĊ walorów miasta Koáobrzeg stanowią walory turystyczne
o charakterze wypoczynkowym, takie jak np.: kąpielisko morskie, mikroklimat,
duĪe obszary zielone. Przykáadem walorów krajoznawczych o charakterze antropogenicznym i przyrodniczym, są np.: latarnia, amfiteatr, porty (handlowy,
pasaĪerski, rybacki i jachtowy). Korzystanie z walorów miasta umoĪliwia zróĪnicowana turystyczna infrastruktura noclegowa (liczba obiektów noclegowych
w Koáobrzegu wynosi 92, natomiast miejsc noclegowych – 13852)11.
Rozpatrując atrakcyjnoĞü miasta pod wzglĊdem turystycznej bazy noclegowej (w tym bazy uzdrowiskowej), naleĪy zwróciü uwagĊ nie tylko na liczbĊ
miejsc noclegowych i obiektów, ale przede wszystkim na ich standard. WiĊkszoĞü obiektów noclegowych nie jest skategoryzowana, co utrudnia wáaĞciwą
ocenĊ bazy noclegowej. Dodatkowo istnieje bardzo duĪe zróĪnicowanie obiektów noclegowych pod wzglĊdem jakoĞciowym. ZauwaĪa siĊ równieĪ nierówne
wyposaĪenie w ramach tych samych obiektów, co w praktyce oznacza, iĪ obok
bogato wyposaĪonych apartamentów znajdują siĊ pokoje o bardzo niskim standardzie. Infrastruktura gastronomiczna jest drugim, po bazie noclegowej, podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego. Podstawowe znaczenie mają tu usáugi Ğwiadczone przez gestorów zarówno bazy hotelowej, jak
i sanatoryjnej, którzy Ğwiadcząc usáugi kompleksowe, áączą nocleg z caáodniowym wyĪywieniem. W mieĞcie znajduje siĊ równieĪ wiele restauracji i kawiarni. Bardzo popularne są liczne punkty gastronomiczne i smaĪalnie rybne na
promenadzie.
10

Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koáobrzeg, 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 Koáobrzegu jest infrastruktura towarzysząca
(umoĪliwiająca turystom atrakcyjne spĊdzanie czasu wolnego) oraz transportowa, zapewniająca dojazd do miasta i poruszanie siĊ po nim. Miasto jest dobrze
skomunikowane z krajem i regionem przez sieü drogową i trzy linie kolejowe.
Na infrastrukturĊ drogową Koáobrzegu skáadają siĊ: droga krajowa nr 11 (Koáobrzeg–Koszalin–PoznaĔ), drogi wojewódzkie nr 102 (Koáobrzeg–Trzebiatów
–KamieĔ Pomorski–MiĊdzyzdroje), 162 (Koáobrzeg–ĝwidwin), 163 (Koáobrzeg
–Biaáogard–Waácz), drogi powiatowe, drogi gminne12.
Promocja miasta Koáobrzeg jest postrzegana jako bardzo istotna przez lokalne wáadze, co znajduje wyraz w wielu dokumentach o strategicznym znaczeniu – m.in. w Strategii promocji miasta Koáobrzeg. Wynika z niej, Īe Koáobrzeg
ma rozpoznawalne cechy na tle innych miast: plaĪe, molo, port, katedrĊ itp.
Istotna jest teĪ funkcja uzdrowiskowa miasta (w tym usáugi spa i wellness).
W bazie korzyĞci funkcjonalnych miasta zbudowano komunikat sáowny, bĊdący
syntezą walorów miasta, komunikujący teĪ gáówne przesáanie wizji miasta,
a mianowicie: Klimatyczny Koáobrzeg. Klimatyczny Koáobrzeg to jedno z najbardziej zdrowych nadmorskich miast w Polsce, z którego walorów moĪna korzystaü przez caáy rok. Atutem miasta jest nie tylko plaĪa, ale gáównie morze,
port i powietrze (aerozol bogaty w jod). Zasadniczo marka Koáobrzeg jest pozycjonowana przez nastĊpujące produkty13:
1) Produkt gáówny – Zdrowie – jest podstawowym produktem sprzedawanym w Koáobrzegu, niezaleĪnie od warunków pogodowych, a jego
racjonalną rekomendacją jest „Strefa jodu”, záoĪa solanek i borowiny.
2) Produkt wspierający – Poáowy na Baátyku – miasto dysponuje portem,
który umoĪliwia organizowanie rejsów wycieczkowych i poáowowych.
Organizowane rejsy poáowowe mogą mieü charakter caáoroczny.
3) Produkt niszowy – ZaĞlubiny – dysponując duĪym potencjaáem wizualnym związanym z symboliką zaĞlubin Polski z morzem, produkt ten
obejmuje: Ğluby, quasi-Ğluby (odnawianie Ğlubu), wesela, przyjĊcia,
targi Ğlubne oraz poáączenie produktu Ğlubnego ze zdrowym, nadmorskim wypoczynkiem – „Miesiąc jodowy”.

12

Raport o stanie miasta Koáobrzeg 2008. (Opracowany przez Wydziaá Rozwoju Miasta
UrzĊdu Miasta Koáobrzeg).
13

Strategia rozwoju turystyki miasta Koáobrzeg, Publikacja UrzĊdu Miasta Koáobrzeg,
Koáobrzeg 2006.
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Kolejnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Koáobrzeg do 2020,
w której znaleĨü moĪna kilka elementów związanych z promocją miasta,
a w szczególnoĞci w nastĊpujących jej czĊĞciach14:
1) Program Operacyjny Peráa Uzdrowisk do 2013 – przedsiĊwziĊcie:
Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych miasta.
2) Program Operacyjny PiĊkny Koáobrzeg do 2013 – przedsiĊwziĊcia:
Rozwój przestrzenny miasta Koáobrzeg, Rewitalizacja ĝródmieĞcia –
Starego Miasta, Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych,
Rewitalizacja terenów nad ParsĊtą, Rewitalizacja terenów powojskowych, Gminny program opieki nad zabytkami.
3) Program Operacyjny Zielony Koáobrzeg do 2013 – przedsiĊwziĊcia:
Gospodarka odpadami, Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych,
Ochrona wód powierzchniowych.
4) Program Operacyjny PrzedsiĊbiorczy Koáobrzeg do 2013 – przedsiĊwziĊcia: Infrastruktura drogowa, Gospodarka morska i ochrona brzegu
morskiego.
5) Program Operacyjny SpoáeczeĔstwo Obywatelskie, Edukacja i Sport
do 2013 – przedsiĊwziĊcia: Modernizacja bazy oĞwiatowej, Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej, Rozbudowa Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
Ideą i celem Programu Operacyjnego PiĊkniejszy Koáobrzeg do 2013 jest
poprawa wizerunku miasta przez jego poprawĊ przestrzenno-funkcjonalną, aby
sáuĪyáa ona jego dynamicznemu i zrównowaĪonemu rozwojowi. ZrównowaĪony rozwój miasta opiera siĊ gáównie na aspekcie ekologicznym. Program ten ma
na celu równieĪ poprawĊ promocji miasta dziĊki rewitalizacji terenów wyodrĊbnionych w poszczególnych przedsiĊwziĊciach realizacyjnych. Idea rewitalizacji Koáobrzegu polega na zintegrowanym podejĞciu do planowania urbanistycznego, wiąĪe ze sobą dziaáania mające na celu podniesienie komfortu zamieszkania, przywrócenie wartoĞci kulturowych przez renowacjĊ lub adaptacjĊ
obiektów zdegradowanych. Dziaáania rewitalizacyjne mają wymiar15:
– przestrzenny – nowy wizerunek obszarów rewitalizowanych,
– funkcjonalny – nowe przeznaczenie terenu, jego nowe funkcje,

14
Strategia Rozwoju Miasta Koáobrzeg do 2020 roku, Publikacja UrzĊdu Miasta Koáobrzeg, Koáobrzeg 2008.
15

Ibidem.
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– gospodarczy – powstanie nowych impulsów rozwoju gospodarczego,
rozwój istniejących lub implementacja nowych dziaáaĔ, przyciąganie
inwestorów,
– spoáeczny – podnoszenie poziomu i jakoĞci Īycia w mieĞcie,
– kulturowy – zhumanizowanie przestrzeni miejskiej, nowy wizerunek
miasta.
Koáobrzeg poprawia dotychczasowe dziaáania na rzecz stworzenia odpowiedniej promocji przez áączenie znaku graficznego z nazwą miasta (hasáo
promocyjne), z uwzglĊdnieniem trzech obszarów dziaáania miasta skupiających
siĊ wokóá zdrowia, kultury i rozrywki. Dziaáania marketingowe, a w szczególnoĞci promocyjne, strategii turystycznej zakáadają kilka rozwiązaĔ, w tym miĊdzy innymi:
– wprowadzenie „karty turystycznej”,
– rozwój promocji miasta przez Internet,
– badania rynku,
– poprawĊ polityki imprezowej miasta,
– promocjĊ produktów markowych i tematycznych,
– kreowanie wizerunku turystycznego przez lokalną spoáecznoĞü.
Koáobrzeg prowadziá równieĪ intensywną kampaniĊ promującą miasto pod
hasáem: „Koáobrzeg: polska stolica SPA”. Dziaáania promocyjne prowadzono
na szeroką skalĊ. Celem powyĪszej kampanii byáa promocja miasta jako polskiej stolicy SPA, atrakcyjnej nie tylko dla Polaków, ale i goĞci zagranicznych.
Dziaáania skupione gáównie na promocji Koáobrzegu jako kurortu z duĪą liczbą
obiektów spa i wellness, idealnego do aktywnego i zdrowego wypoczynku oraz
regeneracji siá.

3. Znaczenie Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA w dziaáaniach
na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu
Fundacja pod nazwą Koáobrzeg Polskie Centrum SPA powstaáa w roku
2010. Terenem dziaáania zostaáo objĊte miasto Koáobrzeg, które jest jednoczeĞnie siedzibą 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 Koáobrzeg Polskie
Centrum SPA powstaáa dziĊki wspóápracy i pasji ludzi pragnących mieü wpáyw
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na wizerunek swojego miasta oraz caáego regionu. Hotelarze wspóápracują ze
sobą przez wymianĊ doĞwiadczeĔ i informacji, które w tych czasach są nieocenione. DziĊki tej wspóápracy wypracowany zostaá takĪe pewien kodeks etycznych zachowaĔ. Hotelarze zaczynają wymieniaü siĊ know-how, co wzmacnia
obiekty i region reprezentowany przez FundacjĊ. Fundacja prowadzi dziaáalnoĞü
spoáecznie i gospodarczo uĪyteczną, której celami są16:
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 przedsiĊbiorców, instytucji i spoáecznoĞci związanych z miastem.
3) Rozwój gospodarczy w branĪy turystycznej na terenie miasta Koáobrzeg.
4) Budowanie, ksztaátowanie i promowanie pozytywnego wizerunku miasta Koáobrzeg i okolic w kraju i za granicą, w szczególnoĞci przez promowanie uzdrowiska Koáobrzeg jako gáównego oĞrodka spa w Polsce.
5) Wspieranie rozwoju dziaáalnoĞci uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej na terenie Powiatu Koáobrzeskiego.
6) Promocja aktywnego wypoczynku.
7) DziaáalnoĞü na rzecz integracji europejskiej w szczególnoĞci przez
wspóápracĊ z organizacjami z innych krajów.
8) Ochrona Ğrodowiska naturalnego, a zwáaszcza walorów klimatycznych, zasobów surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów
sáuĪących uzdrowiskowej ochronie zdrowia.
WĞród celów realizowanych przez FundacjĊ Koáobrzeg Polskie Centrum
SPA moĪna zidentyfikowaü wiele celów, dotyczących wspierania rozwoju
i promocji turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu. Ich realizacja w istotny
sposób przyczynia siĊ do zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci turystycznej Koáobrzegu.
Do dziaáaĔ tych naleĪy17:
1) Zbieranie i publikowanie materiaáów dotyczących Koáobrzegu i okolic.
2) Organizowanie spotkaĔ z osobami związanymi z Koáobrzegiem i zaangaĪowanymi w jego rozwój.

16
Statut Polskiego Centrum Spa Koáobrzeg, Publikacja Polskiego Centrum Spa Koáobrzeg 2010.
17

Ibidem.
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3) Organizowanie wspólnych przedsiĊwziĊü promocyjnych, kampanii
reklamowych pokazujących miasto Koáobrzeg jako walor kulturalno-turystyczny.
4) Organizowanie targów i wystaw.
5) Reprezentowanie przedsiĊbiorców branĪy turystycznej z powiatu koáobrzeskiego na targach i wystawach krajowych i zagranicznych.
6) Wspóádziaáanie z wáadzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi dziaáalnoĞcią Fundacji.
7) Podejmowanie, opiniowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej miasta Koáobrzeg i regionu.
8) Pozyskiwanie Ğrodków finansowych i rzeczowych oraz usáug od innych podmiotów mogących wspomóc dziaáalnoĞü Fundacji.
9) Stworzenie platformy wymiany poglądów i doĞwiadczeĔ dla przedsiĊbiorców z Koáobrzegu i okolic.
10) AktywizacjĊ Ğrodowisk lokalnych i grup zawodowych tworzących
produkt turystyczny miasta Koáobrzeg i jego regionu.
11) Doradztwo, pomoc i szkolenie przedsiĊbiorców zainteresowanych
wspóápracą z Fundacją.
12) Wydawanie wáasnych publikacji.
Potwierdzeniem aktywnego udziaáu wspóápracy podmiotów zrzeszonych
w Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA w procesie wspierania rozwoju
i promocji turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu są wnioski wynikające z dotychczasowej dziaáalnoĞci. W latach 2011–2012 Fundacja podjĊáa wiele zróĪnicowanych dziaáaĔ marketingowych, z których najwaĪniejsze to:
1) Projekt Music Master Chopin firmy Bloomberg Team – Fundacja
Koáobrzeg Polskie Centrum SPA byáa jednym ze sponsorów gry komputerowej Chopin Master. Logo fundacji znajduje siĊ na stronie internetowej projektu Music Master Chopin, jest równieĪ prezentowane razem z grą na targach i innych imprezach wystawienniczych. W ramach umowy Fundacja przekazaáa dla Bloomber Team 10 karnetów
na weekendowy pobyt dla dwóch osób, kaĪdy o wartoĞci 500 zá.
2) Kartka Ğwiąteczna rozesáana do biur podróĪy w Szwecji, Norwegii,
Finlandii i Danii, otwierająca drogĊ do wspóápracy na arenie miĊdzynarodowej.
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3) Reklama w Golf in Poland 2012 – dystrybucja na targach turystycznych, w oĞrodkach informacji turystycznej, biurach podróĪy, klubach
golfowych itp., nakáad wyniósá 10 000 egzemplarzy.
4) Promocja w Danii „Zachodniopomorskie – Spa i duĪo wiĊcej” – zostaáy stworzone banery na stronie www.politiken.dk i art. o obiektach
Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA oraz na duĔskiej stronie
POTu. Na tą promocjĊ kaĪdy z zrzeszonych hoteli przekazaá voucher.
5) Bal Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA – w hotelu DIVA
SPA odbywają siĊ bale hotelarza pod patronatem Fundacji Koáobrzeg
Polskie Centrum SPA. Celem balów jest integracja Ğrodowiska i branĪy turystycznej.
6) Reklama w Swedish Bulletin (,,winter edition 2012”) – reklama pojawiáa siĊ w jedynym angielskojĊzycznym magazynie w Szwecji.
7) XXVI Bieg ZaĞlubin – Fundacja wspieraáa oprawĊ wizualną: wykonanie plakatu biegu, stworzenie projektu biuletynu oraz projekt ogáoszenia do katalogu biegów.
8) Liczne artykuáy w gazetce Eurolotu – Artykuáy mają na celu zachĊciü do odwiedzenia Koáobrzegu oraz opowiadają o hotelach zrzeszonych do Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA.
9) Spotkania z zagranicznymi dziennikarzami zajmującymi siĊ turystyką (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 Koáobrzeg Polskie Centrum SPA byáa jednym ze sponsorów
imprezy.
11) Impreza ,,wSPAniaáe wakacje” – na rozpoczĊcie sezonu w Koáobrzegu. Fundacja Koáobrzeg Polskie Centrum SPA we wspóápracy
z Uzdrowiskiem i MOSIR na plaĪy obok mola zorganizowaáa imprezĊ, której celem bliĪsze zapoznanie siĊ z tematyką spa i wellness.
12) Akcja promocyjna „mundur w filmie” – Fundacja Koáobrzeg Polskie Centrum SPA zasponsorowaáa noclegi dla VIP-ów, goĞci wystawy, którą organizowaáo Muzeum OrĊĪa Polskiego w zamian za obecnoĞü logo oraz reklam w materiaáach promocyjnych. GoĞcie korzystali
z pokoi w hotelach: Aquarius SPA, Provita i Olymp II.
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13) Koáobrzeski Festiwal Zdrowia – Fundacja Koáobrzeg Polskie Centrum SPA jest gáównym sponsorem festiwalu.
14) Uczestnictwo w targach (WTM w Londynie oraz Reiseliv w Norwegii).
DziaáalnoĞü Fundacji Koáobrzeg Polskie Centrum SPA związana jest równieĪ z prowadzeniem portalu internetowego sáuĪącego indywidualnym turystom
i grupom zorganizowanym, szukającym motywów odwiedzenia Koáobrzegu
i okolic. Przedstawione tam informacje pozwalają zainteresowanym osobom
poznaü atrakcje turystyczne regionu, dostĊpną bazĊ noclegową, gastronomiczną
oraz interesujące imprezy.

Podsumowanie
DziĊki wspóápracy zrzeszonych podmiotów Fundacja Koáobrzeg Polskie
Centrum SPA peáni istotną funkcjĊ w procesie rozwoju i promocji turystyki
uzdrowiskowej miasta Koáobrzeg. Choü pierwotnie powoáana zostaáa gáównie
do koordynacji i konsolidacji dziaáaĔ w zakresie promocji o znaczeniu uzdrowiskowym, spa, wellness, medical wellness, medical SPA, turystycznym, historycznym i kulturowym w mieĞcie, to wraz z upáywem czasu i coraz dáuĪszym
okresem funkcjonowania Fundacji jej rola konkretyzuje siĊ i rozszerza na inne
niĪ promocja obszary. Staje siĊ ona podmiotem inicjującym i koordynującym
rozwój produktów markowych w Koáobrzegu i regionie. Obok tego wyraĨnie
zarysuje siĊ bardzo waĪna rola Fundacji, jako propagatora i popularyzatora
okreĞlonych idei, mogącej wspieraü rozwój miasta Koáobrzeg. W celu zbudowania konkurencyjnej oferty turystyki uzdrowiskowej Koáobrzegu naleĪy wykorzystaü organizacje zrzeszające lokalnych przedsiĊbiorców, którzy coraz czĊĞciej zdają sobie sprawĊ, Īe wspóápraca moĪe przynieĞü wiĊksze korzyĞci, niĪ
dziaáania prowadzone w sposób indywidualny i wzajemnie konkurencyjny.
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KOàOBRZEG 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 environment, 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 vacation 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. KOàOBRZEG Polish SPA Centre Foundation plays significant role
in the development and promotion process of health resort tourism in Koáobrzeg. It is
a significant factor initiating and coordinating the development and promotion of brand
products in Koáobrzeg and the region around. At the same time it is a propagator and
promoter of certain ideas that may improve the development of the Koáobrzeg city.
KOàOBRZEG Polish SPA Centre Foundation is a clear example of an organization
associating local entrepreneurs that, more often now, realise that cooperation may provide 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, Koáobrzeg, development, promotion
Translated by Marta Bordun
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Streszczenie
WĞród podstawowych warunków funkcjonalnych zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego (ZLU) w Polsce moĪna wyróĪniü regulacje prawne odnoszące siĊ do organizacji lecznictwa uzdrowiskowego, przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych ZLU oraz wynikającej z nich sytuacji ekonomicznej ZLU w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki
dziaáalnoĞci ZLU w Polsce wraz z okreĞleniem ich przestrzennego rozmieszenia na
terenie Polski oraz analizy stanu prywatyzacji spóáek uzdrowiskowych Skarbu PaĔstwa
i ich sytuacji ekonomicznej.
Sáowa kluczowe: regulacje prawno-organizacyjne, zakáad lecznictwa uzdrowiskowego,
sytuacja ekonomiczna

Wprowadzenie
Trwaáe zachowanie przewagi konkurencyjnej przez polskie ZLU na dynamicznie rozwijającym siĊ rynku europejskim bĊdzie moĪliwe pod warunkiem
zapewnienia wáaĞciwych rozwiązaĔ organizacyjno-prawnych pozwalających
m.in. ustabilizowaü okreĞlony poziom nakáadów na lecznictwo uzdrowiskowe,
opracowaü strategiĊ rozwoju przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych i racjonalne
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planowaü w dáuĪszej perspektywie czasowej. W warunkach ograniczonych
moĪliwoĞci absorpcji Ğrodków z funduszy strukturalnych UE oraz zapowiedzi
Ministerstwa Skarbu PaĔstwa o braku moĪliwoĞci dokapitalizowania spóáek
uzdrowiskowych niezbĊdny jest proces prywatyzacji, który umoĪliwi pozyskanie inwestorów strategicznych zdolnych zainwestowaü w nowoczesną bazĊ
leczniczą i noclegową, co pozwoli spóákom uzdrowiskowym skutecznie konkurowaü z innymi podmiotami uzdrowiskowymi na rynku krajowym i zagranicznym. Celem artykuáu jest charakterystyka dziaáalnoĞci ZLU w Polsce wraz
z okreĞleniem ich przestrzennego rozmieszenia na terenie Polski oraz analiza
stanu prywatyzacji spóáek uzdrowiskowych Skarbu PaĔstwa i ich sytuacji ekonomicznej. Do osiągniĊcia sformuáowanego celu zastosowano analizĊ operatów
uzdrowiskowych i dokumentów rządowych, przegląd obowiązujących przepisów legislacyjnych i obserwacjĊ wáasną funkcjonowania ZLU w Polsce.

1. Istota lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
PojĊcie lecznictwa uzdrowiskowego definiują ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych z 28 lipca 2005 roku1 oraz Polskie Normy2. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 4 marca 2011 roku3 lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana dziaáalnoĞü polegająca na udzielaniu ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona
w uzdrowisku przez zakáady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących siĊ w urządzonych podziemnych
wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich
jak:
a) wáaĞciwoĞci naturalnych surowców leczniczych (wody lecznicze, gazy
lecznicze, peloidy),

1
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2005 nr 167,
poz. 1399 ze. zm., art. 2).
2
3

Polskie Normy (PN-Z-11000:2001).

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) wáaĞciwoĞci lecznicze klimatu, w tym talasoterapia i subterraneoterapia, oraz wáaĞciwoĞci lecznicze mikroklimatu, a takĪe towarzyszące
zabiegi z zakresu fizjoterapii.
W wyniku nowelizacji powyĪszej ustawy wprowadzono nowe brzmienie
definicji lecznictwa uzdrowiskowego. Zostaáa ona uszczegóáowiona przez
wskazanie dwóch charakterystycznych ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej udzielanych przez zakáady lecznictwa uzdrowiskowego – leczenia albo rehabilitacji
uzdrowiskowej. Ponadto rozszerzono powyĪszą definicjĊ, zaliczając do lecznictwa uzdrowiskowego zabiegi z zakresu fizjoterapii. Obowiązujące brzmienie
przepisu uwzglĊdniaáo jedynie zabiegi fizykalne, które są jednym z rodzajów
zabiegów z zakresu fizjoterapii, obejmującej zespóá metod leczniczych, do których zalicza siĊ m.in.: balneoterapiĊ, hydroterapiĊ, kinezyterapiĊ, fizykoterapiĊ.
Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną czĊĞcią systemu ochrony
zdrowia. W Polsce podstawą naukową lecznictwa uzdrowiskowego jest samodzielna dziedzina wiedzy medycznej w postaci medycyny uzdrowiskowej, czyli
nauki, której gáównymi dziaáami są balneoterapia, klimatoterapia i fizykoterapia4. Coraz czĊĞciej mówi siĊ nie tyle o komplementarnej funkcji lecznictwa
uzdrowiskowego wzglĊdem farmakoterapii, co o jego alternatywnym zastosowaniu w stosunku do innych metod leczniczych. Lecznictwo uzdrowiskowe
charakteryzuje siĊ interdyscyplinarnym i kompleksowym podejĞciem do procesu ochrony zdrowia (przywracania i utrzymania zdrowia), trwaáoĞcią efektów,
systematycznoĞcią, czasocháonnoĞcią, efektami odáoĪonymi w czasie, niskimi
kosztami, brakiem dziaáaĔ ubocznych  a wszystko to jest przeciwieĔstwem do
farmakoterapii. Dzisiejsze lecznictwo uzdrowiskowe jednoczy w sobie tradycjĊ
i nowoczesnoĞü. Z jednej bowiem strony wykorzystuje tradycyjne metody lecznicze oparte na naturalnych surowcach leczniczych, a z drugiej  korzysta z nowoczesnych rozwiązaĔ 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 dziaáalnoĞci w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oparte
jest na ZLU5 i urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego6. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawują minister zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu
do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez ministra obrony narodowej i ministra spraw
wewnĊtrznych  odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z ministrem
zdrowia. Z kolei wojewoda sprawuje nadzór nad jakoĞcią Ğwiadczenia leczenia
uzdrowiskowego prowadzonego przez zakáady lecznictwa uzdrowiskowego na
obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska7. DziaáalnoĞü ZLU obejmuje cztery podstawowe kierunki8:
– leczenie chorób przewlekáych,
– rehabilitacjĊ,

5
Zakáad lecznictwa uzdrowiskowego – przedsiĊbiorstwo podmiotu leczniczego, wykonujące dziaáalnoĞü leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych lub stacjonarnych i caáodobowych ĞwiadczeĔ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dziaáalnoĞci leczniczej, dziaáające na obszarze
uzdrowiska, utworzone w celu udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazaĔ
ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególnoĞci wykorzystujące warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu ĞwiadczeĔ zdrowotnych; 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. 2). Zakáadami lecznictwa uzdrowiskowego są: szpitale
uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zakáady przyrodolecznicze, szpitale i sanatoria
w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych; 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. 6). SpoĞród wymienionych zakáadów
lecznictwa uzdrowiskowego usáugi noclegowe Ğwiadczą: szpitale i sanatoria uzdrowiskowe,
szpitale i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci oraz szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.
6

Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urządzeĔ lecznictwa
uzdrowiskowego, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, tĊĪnie, parki, ĞcieĪki ruchowe, urządzone
odcinki wybrzeĪa morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne 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 obszarach 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 dziaáania, w: Uzdrowiska polskie: Informator, red. A. Madeyski, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Warszawa
1999, s. 13–14.
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– profilaktykĊ chorób,
– edukacjĊ i promocjĊ zdrowia.
ZLU, a wiĊc podmioty mające status publicznego lub niepublicznego zakáadu opieki zdrowotnej w Ğwietle art. 71 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej9, prowadzą dziaáalnoĞü leczniczą regulowaną odrĊbnymi przepisami10. Nie
jest to jednak jedyna dziaáalnoĞü tych zakáadów, gdyĪ czĊsto peánią one równieĪ
rolĊ turystycznej bazy noclegowej (do czego uprawniają ich obowiązujące
przepisy prawa)11. Niektóre spóáki prowadzą ponadto dziaáalnoĞü związaną
z wydobyciem i rozlewnictwem wód leczniczych oraz mineralnych, a takĪe
wydobyciem kopalin leczniczych. Dochody ze sprzedaĪy wód butelkowych
przekraczają czĊsto dochody uzyskiwane z dziaáalnoĞci leczniczej ZLU,
a w wielu przypadkach jest to znaczące Ĩródáo dochodów12. ZLU z jednej strony funkcjonują wiĊc jako Zakáady Opieki Zdrowotnej, a z drugiej  podejmują
dziaáalnoĞü komercyjną.
W Ğwietle analizy operatów uzdrowiskowych moĪna wnosiü, Īe w polskich uzdrowiskach statutowych w 2012 roku znajdowaáo siĊ 326 ZLU, mających 42 303 áóĪka (tabela 1), co stanowi 6,6% caákowitej bazy miejsc noclegowych w Polsce. 24,3% to áóĪka w szpitalach uzdrowiskowych, a 75,7%
 w sanatoriach uzdrowiskowych. W ukáadzie przestrzennym ZLU znajdują siĊ
w trzynastu województwach, z wyjątkiem województw: lubuskiego, opolskiego
i wielkopolskiego. NajwiĊkszą liczbĊ ZLU odnotowuje siĊ w kolejnoĞci w województwach: dolnoĞląskim (76), co stanowi 23,3% caákowitej liczby ZLU,
i zachodniopomorskim (59). Pod wzglĊdem liczby áóĪek województwo zachodniopomorskie plasuje siĊ na pierwszym miejscu spoĞród uzdrowisk statutowych z ZLU w Polsce, osiągając wynik 10 144 áóĪek, co stanowi 24% caákowitej liczby áóĪek w ZLU, a województwo maáopolskie na drugim z wynikiem
6 721 áóĪek. Natomiast najmniejszą podaĪ leczniczą w zakresie liczby ZLU
9

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakáadach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408

ze zm.).
10

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU 2005 nr 167, poz. 1399 ze
zm., art. 4); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie okreĞlenia wymagaĔ, jakim powinny odpowiadaü zakáady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego (DzU z 2010 nr 258, poz. 1761).
11
A.R. Szromek, DziaáalnoĞü turystyczno-lecznicza zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego, Proksenia, Kraków 2011, s. 27.
12
Informacja o wynikach kontroli realizacji strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spóáek
Skarbu PaĔstwa, NajwyĪsza Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu PaĔstwa i Prywatyzacji, Warszawa 2010, s. 18.
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i áóĪek prezentują województwa podlaskie, áódzkie, mazowieckie i warmiĔsko-mazurskie. Biorąc pod uwagĊ uzdrowiska statutowe w Polsce, najwiĊcej ZLU
obserwuje siĊ w równej liczbie 25 w Ciechocinku i Koáobrzegu, co stanowi
15,3% caáej bazy leczniczej z najwiĊkszą liczbą áóĪek  odpowiednio 4336
i 5922, co stanowi 24,2% caákowitej liczby áóĪek. Po jednym ZLU mają: Krasnobród, Piwniczna-Zdrój, Wapienne, Wieliczka i Augustów. Natomiast najmniejszą liczbą áóĪek odznaczają siĊ uzdrowiska statutowe w: Wapiennym (50),
Uniejowie (96), Wieliczce (96) i Swoszowicach (101). Na uwagĊ zasáuguje
fakt, Īe Goádap ma tylko dwa ZLU, które dysponują w porównaniu do pozostaáych ZLU duĪą liczbą áóĪek (480).
Tabela 1
Przestrzenne rozmieszczenie ZLU, liczba ZLU i liczba áóĪek w ZLU w Polsce
w 2013 roku
Liczba áóĪek

Lp.

Województwo

Uzdrowisko statutowe

Liczba ZLU

1

2

3

4

5

11
2
7
8
4
5
10
5
5
13
6
25
8
6
1
11
2
15
5
1
15
3
9
1
4
2
1

836
215
270
567
156
900
1 334
708
162
872
474
4 336
1 594
348
163
1 294
96
2 179
598
200
1 602
101
1 097
50
463
335
96

1.

dolnoĞląskie

2.

kujawsko-pomorskie

3.

lubelskie

4.

áódzkie

5.

maáopolskie

Cieplice ĝląskie-Zdrój
Czerniawa-Zdrój
Dáugopole-Zdrój
Duszniki-Zdrój
Jedlina-Zdrój
Kudowa-Zdrój
Lądek-Zdrój
Polanica-Zdrój
Przerzeczyn-Zdrój
Szczawno-Zdrój
ĝwieradów-Zdrój
Ciechocinek
Inowrocáaw
Wieniec-Zdrój
Krasnobród
NaáĊczów
Uniejów
Krynica-Zdrój
Muszyna
Piwniczna-Zdrój
Rabka-Zdrój
Swoszowice
Szczawnica
Wapienne
Wysowa
ĩegiestów-Zdrój
Wieliczka
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2

6.

mazowieckie

7.

podkarpackie

8.

podlaskie

9.

pomorskie

10.

Ğląskie

11.

ĞwiĊtokrzyskie

12.

warmiĔsko-mazurskie

13.

zachodniopomorskie

4

5

Konstancin-Jeziorna
Horyniec
Iwonicz-Zdrój
PolaĔczyk
Rymanów-Zdrój
Augustów
SupraĞl

3

4
4
12
5
9
1

236
535
1 487
840
1 129
180





Sopot
Ustka
Goczaákowice-Zdrój
UstroĔ
Busko-Zdrój
Solec-Zdrój
Goádap
KamieĔ Pomorski
Koáobrzeg
Poáczyn-Zdrój
ĝwinoujĞcie
Dąbki

5
6
5
10
15
4
2
4
25
8
15
7

668
663
437
1 821
2 269
368
480
328
5 922
1 115
1 257
1 522

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie operatów uzdrowiskowych.

3. Przeksztaácenia wáasnoĞciowe ZLU w Polsce
W Polsce struktura wáasnoĞciowa ZLU jest doĞü zróĪnicowana. WáaĞcicielami bazy leczniczej są spóáki Skarbu PaĔstwa, w postaci spóáek akcyjnych lub
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, jednostki prywatne, na które skáadają siĊ
róĪne spóáki, bĊdące wáaĞcicielami ZLU lub zarządzające ich majątkiem,
związki zawodowe i samorządy województw, powiatów i gmin. Warto dodaü,
Īe wáasnymi ZLU dysponują dawne branĪe sáuĪb zdrowia PKP, MON, MSW.
W myĞl ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiĊbiorstw paĔstwowych
z 1996 roku13 26 paĔstwowych przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych (PPU) ulegáo
przeksztaáceniu typu kapitaáowego (komercjalizacja) w jednoosobowe spóáki
Skarbu PaĔstwa. NastĊpnie minister skarbu rozpocząá prywatyzacjĊ poĞrednią
jako ĞcieĪki przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych, która polega na zbywaniu akcji lub
udziaáów spóáek powstaáych w wyniku komercjalizacji, naleĪących do Skarbu
PaĔstwa albo jednostek samorządu terytorialnego, inwestorom strategicznym

13

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiĊbiorstw paĔstwowych (DzU nr 118, poz. 561 ze zm.).
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lub kapitaáowym14. Szczegóáowe warunki sprzedaĪy akcji/udziaáów spóáek
okreĞlone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie szczegóáowego trybu zbywania akcji Skarbu PaĔstwa15.
Jednym z najtrudniejszych problemów jest prywatyzacja spóáek Skarbu
PaĔstwa, która przebiega doĞü powoli. Zasadniczym celem opracowania koncepcji prywatyzacji ZLU byáo utrzymanie funkcji leczniczych ZLU, ochrona
surowców naturalnych wystĊpujących w uzdrowiskach statutowych oraz pozyskanie Ğrodków na dokapitalizowanie spóáek uzdrowiskowych, które bĊdą wyáączone z procesu prywatyzacji w celu zabezpieczenia wykonania zadaĔ wynikających z polityki zdrowotnej paĔstwa. Ponadto zdaniem wáadz Ministerstwa
Skarbu PaĔstwa spóáki uzdrowiskowe dziaáające w warunkach rosnącej konkurencji podmiotów Ğwiadczących usáugi uzdrowiskowe wymagają natychmiastowego wsparcia finansowego w celu poprawy standardów Ğwiadczenia usáug
leczniczych i umoĪliwienia dalszego rozwoju. NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, Īe
Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktujący usáugi w trybie publicznym kieruje
siĊ jakoĞcią usáug i ich ceną, a nie strukturą wáasnoĞciową. W tej sytuacji na
gorszej pozycji są spóáki uzdrowiskowe, które przegrywają z rosnącą konkurencją. PowyĪsze argumenty staáy siĊ podstawą do zmniejszenia liczby spóáek
uzdrowiskowych, wyáączonych z prywatyzacji mocą Rozporządzenia Ministra
Skarbu PaĔstwa z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wykazu zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzonych w formie jednoosobowych spóáek Skarbu
PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji16, wskazując na 14 spóáek
uzdrowiskowych wyáączonych z procesu prywatyzacji. Równolegle z pracami
nad projektem wyĪej wymienionej ustawy w latach 2003–2005 trwaáy prace
MiĊdzyresortowego Zespoáu ds. Aktywizacji Spoáeczno-Gospodarczej Uzdrowisk17. Zespóá opracowaá „Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szcze-

14
T. Woáowiec, Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zakáadów opieki
zdrowotnej, Biuletyn Informacyjny SGU RP, nr 3, Krynica 2001, s. 64.
15
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegóáowego trybu zbywania akcji Skarbu PaĔstwa (DzU nr 114, poz. 6640).
16
Rozporządzenie Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spóáek Skarbu
PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji (DzU nr 146, poz. 1026).
17

Powoáany zarządzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów RP z dnia 2 lipca 2003 r. jako
organ doradczy Rady Ministrów.
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gólnym uwzglĊdnieniem usáug turystycznych”18 zawierający koncepcjĊ prywatyzacji ZLU. Wedle niej dokonano podziaáu spóáek uzdrowiskowych na trzy
zasadnicze grupy: spóáki wyáączone z prywatyzacji (grupa I), spóáki przeznaczone do prywatyzacji z zachowaniem przez Skarb PaĔstwa wiĊkszoĞciowego
pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat (grupa II) i spóáki przeznaczone do
prywatyzacji (grupa III). W kontekĞcie przeprowadzonej prywatyzacji MiĊdzyresortowy Zespóá do Spraw Aktywizacji Spoáeczno-Gospodarczej Uzdrowisk
zaproponowaá, aby Ğrodki finansowe pozyskiwane z wpáywów z prywatyzacji
spóáek uzdrowiskowych przeznaczyü na tworzenie specjalnego funduszu
uzdrowiskowego w celu wsparcia dziaáaĔ inwestycyjnych w uzdrowiskach statutowych. W konsekwencji dziaáaĔ dotyczących zmniejszenia liczby spóáek
uzdrowiskowych wyáączonych z prywatyzacji minister skarbu paĔstwa, w porozumieniu z ministrem zdrowia, 8 paĨdziernika 2008 roku podpisaá kolejne rozporządzenie w sprawie wykazu zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji19. W rozporządzeniu poddano weryfikacji listĊ nieprywatyzowanych spóáek, ograniczając ją do 7 spóáek uzdrowiskowych zlokalizowanych w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Koáobrzegu, Krynicy-Zdroju, Lądku-Zdroju, Rymanowie-Zdroju i ĝwinoujĞciu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 21 listopada 2012 roku20 w sprawie wykazu zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spóáek Skarbu PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji, jedyną taką
spóáką uzdrowiskową jest „Uzdrowisko Krynica-ĩegiestów” SA z siedzibą
w Krynicy-Zdroju.
Od momentu komercjalizacji PPU w 1998 roku do chwili obecnej sprywatyzowano tylko Uzdrowisko NaáĊczów SA, przez sprzedaĪ w 2001 roku 85%
akcji firmie East Springs International NV z Amsterdamu. Pozostaáe 15% akcji
przeznaczono dla pracowników spóáki. W wyniku zgáoszonych roszczeĔ reprywatyzacyjnych ze spadkobiercami byáego wáaĞciciela przedsiĊbiorstwa uzdro18

Sprawozdanie MiĊdzyresortowego Zespoáu do Spraw Aktywizacji Spoáeczno-Gospodarczej Uzdrowisk dziaáającego przy Radzie Ministrów z 4 stycznia 2005 r.
19

Rozporządzenie Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 8 paĨdziernika 2008 r. w sprawie wykazu zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spóáek
Skarbu PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji (DzU nr 192, poz. 1186).
20
Rozporządzenie Ministra Skarbu PaĔstwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu
zakáadów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spóáek Skarbu
PaĔstwa, które nie bĊdą podlegaü prywatyzacji (DzU z 2012, poz. 1332).
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wiskowego Szczawnica podpisano w 2005 roku porozumienie dotyczące dalszego funkcjonowania i prywatyzacji Uzdrowiska Szczawnica SA. W związku
z tym Skarb PaĔstwa staá siĊ mniejszoĞciowym akcjonariuszem tej Spóáki. Ministerstwo Skarbu PaĔstwa sprawuje nadzór wáaĞcicielski wobec 25 spóáek
uzdrowiskowych, z czego 11 to jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa. Przeáomowe dla procesu prywatyzacji byáy lata 2010 i 2011 – udaáo siĊ sprywatyzowaü 13 spóáek uzdrowiskowych.

4. Sytuacja ekonomiczna ZLU w Polsce
Aktualna sytuacja ekonomiczna spóáek uzdrowiskowych dziaáających
w formie jednoosobowych spóáek Skarbu PaĔstwa jest zróĪnicowana. Pomimo
– w wiĊkszoĞci przypadków – dodatnich wyników finansowych netto spóáki
uzdrowiskowe odczuwają niedobór Ğrodków finansowych na realizacjĊ planów
inwestycyjnych.
PowaĪnym problemem, z jakim borykają siĊ podmioty uzdrowiskowe,
znajdujące siĊ w obrĊbie gmin uzdrowiskowych, są maáe Ğrodki finansowe, co
spowodowane jest niewielkim udziaáem nakáadów na lecznictwo uzdrowiskowe
w budĪecie paĔstwa i niekorzystnymi rozwiązaniami podatkowymi. W wyniku
wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy sáuĪby zdrowia, a konkretnie – ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – funkcjĊ páatnika
za lecznictwo uzdrowiskowe przejĊáy Kasy Chorych, a od 1 kwietnia 2003 roku
– Narodowy Fundusz Zdrowia. Spowodowaáo to wiele negatywnych konsekwencji dla ZLU.
Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia odbywa siĊ na podstawie prognozy kosztów oraz projektów planów
finansowych przekazywanych przez dyrektorów oddziaáów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Podziaáu ogóáu Ğrodków pomiĊdzy oddziaáy wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje siĊ zgodnie z art. 118
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ğrodków publicznych21 oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18 wrzeĞnia 2007 roku w sprawie szczegóáowego trybu i kryte-

21

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Ğrodków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135).
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riów podziaáu Ğrodków pomiĊdzy centralĊ i oddziaáy wojewódzkie Narodowego
Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych22.
Malejące nakáady na lecznictwo uzdrowiskowe w rocznym budĪecie NFZ
doprowadziáy do zmniejszenia stawek za dzieĔ pobytu, liczby kontraktowanych
dni, co w konsekwencji wpáynĊáo na ograniczenie liczby áóĪek w ZLU i utratĊ
miejsc pracy. Na przestrzeni lat 2003–2012 nastąpiá spadek nakáadów na lecznictwo uzdrowiskowe z poziomu 1,48% do 0,97% rocznego budĪetu NFZ
(rys. 1), natomiast w ujĊciu kwotowym – ich wzrost (rys. 2).
2
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Rys. 1. Nakáady na lecznictwo uzdrowiskowe w rocznym budĪecie NFZ w latach
2003–2012 (%)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci NFZ.

Konieczne jest zabezpieczenie wzrostu finansowania ĞwiadczeĔ zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w planach NFZ, adekwatnie do poziomu procentowego wzrostu budĪetu NFZ23.

22
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeĞnia 2007 w sprawie szczegóáowego
trybu i kryteriów podziaáu Ğrodków pomiĊdzy centralĊ i oddziaáy wojewódzkie Narodowego
Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (DzU nr 171, poz. 1210).
23
J. SzymaĔczyk, Bariery rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, w: Innowacyjne kierunki
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna 2009, s. 71.
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Rys. 2. Nakáady na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2000–2012
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci NFZ.

Przychody spóáek uzdrowiskowych pochodzą gáównie z realizacji kontraktów z klientem instytucjonalnym: Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakáadem
UbezpieczeĔ Spoáecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami i fundacjami opiekującymi siĊ chorymi oraz kuracjuszami peánopáatnymi. Pozostaáe przychody
pochodzą z prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej, tj. produkcji i sprzedaĪy
naturalnych tworzyw leczniczych – np. soli, borowin, wód mineralnych i leczniczych. Taka struktura przychodów Ğwiadczy o bardzo duĪym uzaleĪnieniu
przedsiĊbiorców uzdrowiskowych od systemu ubezpieczeniowo-budĪetowego.
Spóáki uzdrowiskowe nie mają Ğrodków finansowych na niezbĊdne inwestycje i remonty. Tymczasem potrzeby inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe znacznie wykraczają poza ich zdolnoĞü do samofinansowania dziaáalnoĞci
rozwojowej.

Wpáyw regulacji prawno-organizacyjnych…

149

Podsumowanie
Na negatywną sytuacjĊ ekonomiczną spóáek uzdrowiskowych wpáyw mają
bariery i utrudnienia o charakterze prawnym24:
– szybkie zmiany zasad funkcjonowania rynku usáug uzdrowiskowych,
wynikające z bardzo szczegóáowych uregulowaĔ legislacyjnych
wszystkich procedur, wymagaĔ, minimów zatrudnienia pracowników
czy teĪ wyposaĪenia w sprzĊt specjalistyczny,
– zmienne warunki w zakresie okreĞlenia metod i zasad, wedáug których
Agencja Taryfikacji ĝwiadczeĔ Medycznych bĊdzie dokonywaáa wyceny usáug uzdrowiskowych, co wpáywa na trudnoĞü przewidzenia wysokoĞci kontraktu z NFZ,
– brak uregulowaĔ prawnych tworzących staáe minimalne mechanizmy
corocznej indeksacji tzw. stawki osobodnia (np. o wskaĨnik inflacji),
– brak zabezpieczenia równego dostĊpu przedsiĊbiorcom uzdrowiskowym bez wzglĊdu na formĊ wáasnoĞci do kontraktowania ĞwiadczeĔ
zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
– brak regulacji w kwestii niewykorzystanych miejsc spowodowanych
„niedojazdami” kuracjuszy, co ma związek z pokryciem kosztów przez
ĞwiadczeniodawcĊ związanych z tzw. gotowoĞcią (koszty staáe),
– coroczne kontraktowanie ĞwiadczeĔ w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Taki tryb zawierania umów (tj. w cyklu rocznym) uniemoĪliwia Ğwiadczeniodawcom racjonalne planowanie, realizacjĊ dáugofalowych strategii rozwoju, a takĪe optymalizacjĊ wykorzystania bazy
uzdrowiskowej,
– zbyt sztywne i zbiurokratyzowane zasady przygotowania ofert do kontraktów dla NFZ na Ğwiadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
– niedopracowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca
2009 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego25 w zakresie zmiany zasad rozliczeĔ za usáugi lecznicze, wy24
J. SzymaĔczyk, Prawno-ekonomiczne determinanty ryzyka dziaáalnoĞci biznesowej
lecznictwa uzdrowiskowego, w: Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich, Forum Regionów, seminariów i wyjazdów studyjnych, XXI Kongres Uzdrowisk Polskich, Szczawnica 2012,
s. 65–68.
25
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zmiany zasad rozliczeĔ za usáugi lecznicze,
wydáuĪające o jeden dzieĔ pobytu w turnusie (DzU nr 274, poz. 2724 ze zm.).
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dáuĪające o jeden dzieĔ pobytu w turnusie, wymaga dodatkowej analizy
pod kątem racjonalnoĞci kosztów,
zbyt skomplikowane, restrykcyjne i nieuzasadnione merytorycznie rygory prawne dotyczące wprowadzenia surowców leczniczych do sprzedaĪy26,
istotne ograniczenia regulacji oraz przepisów dotyczących nadzoru
wáaĞcicielskiego nad spóákami uzdrowiskowymi,
brak jednoznacznego stanowiska prawnego w zakresie stosowania
przez spóáki uzdrowiskowe Skarbu PaĔstwa, dziaáających na podstawie
kodeksu spóáek handlowych oraz ustawy prawo zamówieĔ publicznych27,
brak moĪliwoĞci sprzedaĪy produktów leczniczych (lecznicza woda
mineralna) w placówkach obrotu pozaaptecznego28,
zakoĔczenie w 2013 roku terminu obowiązywania waĪnoĞci koncesji
na wydobycie wód leczniczych,
skargi gmin uzdrowiskowych na znowelizowane przepisy ustawy dotyczące podatku od nieruchomoĞci od budynków lub ich czĊĞci związanych z udzielaniem ĞwiadczeĔ leczniczych,
brak stabilnoĞci finansowania ĞwiadczeĔ leczniczych w ramach systemu ubezpieczeniowo-budĪetowego,
brak moĪliwoĞci odliczenia podatku naliczonego od naleĪnego (VAT),
problem zagospodarowania borowiny pozabiegowej,
obowiązek prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych wydobywanych z obszaru

26
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie záóĪ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz záóĪ innych kopalin leczniczych (DzU nr 32, poz. 220 ze zm.); ustawa z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. prawo farmaceutyczne
(DzU nr 53, poz. 533 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych
uĪywanych w celach leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysáowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych
i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów (DzU nr 125, poz. 1167).
27

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieĔ publicznych (DzU nr 19, poz. 177

ze zm.).
28
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych
(DzU nr 130, poz. 905 ze zm.).
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uzdrowiska statutowego lub przy uĪyciu naturalnych surowców leczniczych pochodzących z terenu innych uzdrowisk statutowych29.
Ponadto na negatywną sytuacjĊ ekonomiczną spóáek uzdrowiskowych oddziaáuje:
– brak moĪliwoĞci otrzymania Ğrodków na inwestycje w ramach dokapitalizowania z Ministerstwa Skarbu PaĔstwa,
– niski poziom cen oferowany przez NFZ za Ğwiadczenia uzdrowiskowe,
– ograniczone moĪliwoĞci aplikowania o Ğrodki finansowe z funduszy
strukturalnych UE; z jednej strony bowiem spóáki uzdrowiskowe Skarbu PaĔstwa nie speániają statusu maáego przedsiĊbiorstwa, a z drugiej –
nie staü ich na wymagany udziaá finansowy w staraniu siĊ o Ğrodki
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 treatment institutions in Poland, together with an indication of their spatial location on Polish 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
Zarządzenie nr 69/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 paĨdziernika 2012 r. w sprawie okreĞlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
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Streszczenie
WĞród róĪnych rodzajów turystyki w ostatnim okresie znaczny rozwój notuje turystyka uzdrowiskowa. Koáobrzeg, jako najwiĊksze uzdrowisko polskie, odgrywa
w tym trendzie znaczącą rolĊ. Miasto jest odwiedzane przez pacjentów krajowych i zagranicznych przez caáy rok w oĞrodkach sanatoryjnych i centrach spa & wellness, zapewniając im speánienie wszelkich potrzeb w zakresie usáug medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetologicznych i rehabilitacyjnych, co jest dobrym przykáadem „wydáuĪania sezonu”.
W procesie poprawy pozytywnego wizerunku turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu aktywnie uczestniczy Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe
(RSTU), organizacja zrzeszająca i integrująca wiele podmiotów branĪy turystycznej
i wspóápracujących z nią. Jako pierwsza w Koáobrzegu wdroĪyáa ideĊ kooperacji branĪowej i lobbuje istotne dla rozwoju miasta projekty. W związku z powstaniem Lokalnej
Organizacji Turystycznej (LOT) Stowarzyszenie zamierza wspóápracowaü z nią z korzyĞcią dla Koáobrzegu. Celem opracowania jest prezentacja dziaáalnoĞci Regionalnego
Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego na rzecz kreowania wizerunku koáobrzeskiego uzdrowiska, pokazanie roli RSTU w integrowaniu Ğrodowiska turystycznego w myĞl zasady „Razem moĪna wiĊcej”. Praca skáada siĊ z czĊĞci teoretycznej, doty-
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czącej turystyki uzdrowiskowej, oraz istoty wizerunku w marketingu terytorialnym
i czĊĞci aplikacyjnej prezentującej róĪne aspekty dziaáalnoĞci RSTU.
Sáowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, wizerunek, toĪsamoĞü, wspóápraca lokalna

Wprowadzenie
Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Koáobrzegu
funkcjonuje od 1999 roku. Aktualnie zrzesza 88 czáonków – wáaĞcicieli, dyrektorów, przedstawicieli hoteli, oĞrodków, biur turystycznych, nauczycieli akademickich. Od wielu lat RSTU ma istotny wpáyw na ksztaátowanie pozytywnego
wizerunku turystyki uzdrowiskowej na rynkach krajowych i zagranicznych. Organizacja wspóápracuje z wáadzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. z Polską Izbą Hotelarską, Zachodniopomorską Regionalną
Organizacją Turystyczną, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Koáobrzegu, Fundacją Koáobrzeg Polskie Centrum SPA, a od 2013 roku – z Lokalną
Organizacją Turystyczną (LOT) w Koáobrzegu. Czáonkowie Stowarzyszenia
biorą czynny udziaá w pracach wielu komisji i komitetów, opracowując waĪne
dla rozwoju turystyki dokumenty, np. StrategiĊ Rozwoju Miasta Koáobrzeg do
2020 roku, StrategiĊ Rozwoju Turystyki Miasta Koáobrzeg, StrategiĊ Promocji
Koáobrzegu. Od 2004 roku pod patronatem RSTU utworzono Koáobrzeską
OrkiestrĊ Zdrojową, która koncertuje dla goĞci odwiedzających miasto i jest
jednym z symboli Stowarzyszenia. Od 2011 roku przy RSTU funkcjonuje
i prĊĪnie rozwija siĊ teĪ Koáobrzeski Klub Morsów RSTU organizuje konferencje i seminaria naukowe dotyczące turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.
W okresie swojej dziaáalnoĞci byáo organizatorem kilkunastu konferencji o zasiĊgu krajowym i miĊdzynarodowym, z których najbardziej prestiĪowe to: MiĊdzynarodowe Forum Uzdrowiskowe „W trosce o przyszáoĞü koáobrzeskiego
uzdrowiska” w 2009 roku, „Wpáyw zmian klimatu i narastającej antropopresji
na rozwój uzdrowiska Koáobrzeg” w 2011 roku czy „Turystyka uzdrowiskowa
w rozwoju regionów” w 2013 roku.
Rola i znaczenie Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego dla rozwoju spoáeczno-gospodarczego Koáobrzegu są znaczne, a zasiĊg
oddziaáywania wykracza poza wymiar lokalny.
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1. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa w Polsce
Ruch turystyczny jest zjawiskiem spoáeczno-gospodarczym, które opiera
siĊ na urzeczywistnieniu podróĪy w róĪnych celach1. MoĪna go klasyfikowaü
wedáug wielu kryteriów, a w szczególnoĞci: ze wzglĊdu na cel podróĪy, sposób
jej organizacji, charakter podróĪy. A. Panasiuk w klasyfikacji wedáug celu podróĪy wyodrĊbnia turystykĊ zdrowotną obok turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej, biznesowej, poznawczej, motywacyjnej, wiejskiej, etnicznej i ekologicznej2. Wedáug W. Gaworeckiego turystyka zdrowotna polega na planowym,
dobrowolnym udaniu siĊ w czasie wolnym poza miejsce zamieszkania na jakiĞ
okres, w celu regeneracji organizmu, którą moĪna uzyskaü przez alternatywny
wypoczynek fizyczny i psychiczny3. Na turystykĊ zdrowotną skáadają siĊ:
a) turystyka medyczna,
b) turystyka spa & wellness,
c) turystyka uzdrowiskowa.
Turystyka zdrowotna opiera siĊ najczĊĞciej na zamierzonych wyjazdach do
miejscowoĞci uzdrowiskowych, gdzie kuracjusze mają moĪliwoĞci utrzymania
obecnego stanu zdrowia lub jego poprawĊ dziĊki wykorzystaniu naturalnych
zasobów leczniczych oraz przez aktywny wypoczynek. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wyjazdów jest zapewniona opieka zdrowotna w zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego, korzystanie z urządzeĔ lecznictwa uzdrowiskowego,
naturalnych surowców leczniczych, parków, pijalni uzdrowiskowych, ĞcieĪek
ruchowych, tĊĪni, odcinków wybrzeĪa morskiego czy podziemnych wyrobisk
górniczych4. Wspóáczesne uzdrowiska nie są tylko oĞrodkami rehabilitacyjno-leczniczymi i profilaktycznymi, ale speániają rolĊ centrów turystyki innego
rodzaju. Obserwuje siĊ coraz wiĊksze zainteresowanie wyjazdami rozrywkowymi do kurortów, zwiĊkszyá siĊ popyt na krótkoterminowe (weekendowe)
pobyty spa i wellness, wzmaga siĊ napáyw turystów zagranicznych.
Zgodnie z wykazem Ministerstwa Zdrowia w Polsce funkcjonuje 45 statutowych uzdrowisk, jeden obszar ochrony uzdrowiskowej (Latoszyn w woje1

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 maáopolskim)5. Rozkáad geograficzny
uzdrowisk polskich jest zróĪnicowany: dominują województwa: dolnoĞląskie
(11 uzdrowisk), maáopolskie (9 uzdrowisk) i zachodniopomorskie (6 uzdrowisk). W województwach opolskim, áódzkim, lubuskim i wielkopolskim nie ma
Īadnych uzdrowisk.
Klasyfikacja uzdrowisk ze wzglĊdu na wystĊpowanie na ich terenie naturalnych surowców leczniczych wyodrĊbnia trzy ich typy:
a) uzdrowiska borowinowe, oparte na leczeniu borowiną,
b) zdrojowiska, mające wody lecznicze,
c) uzdrowiska mieszane, mające wody lecznicze i borowinĊ.
Inna klasyfikacja opiera siĊ na poáoĪeniu geograficznym. WyróĪnia ona:
a) 6 uzdrowisk nadmorskich, poáoĪonych nie dalej niĪ 3 km od brzegu
morskiego,
b) 17 uzdrowisk nizinnych, poáoĪonych do 200 m n.p.m.,
c) 14 uzdrowisk podgórskich, poáoĪonych od 200 do 400 m n.p.m.,
d) 8 uzdrowisk górskich, poáoĪonych powyĪej 400 m n.p.m.
W miejscowoĞciach nadmorskich turystyka rozwija siĊ szczególnie
w okresie sezonu letniego, lecz dziĊki turystyce uzdrowiskowej odwiedzane są
one przez caáy rok. Uzdrowiskami nadmorskimi są: KamieĔ Pomorski, ĝwinoujĞcie, Koáobrzeg, Dąbki, Ustka i Sopot. W Koáobrzegu, który jest najwiĊkszym
uzdrowiskiem w Polsce, leczone są dolegliwoĞci ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, kardiologiczne, endokrynologiczne, dermatologiczne, schorzenia
górnych i dolnych dróg oddechowych, cukrzyca oraz otyáoĞü6. Miasto ma walory uzdrowiskowe w postaci peloidów (borowiny) i wód leczniczych: solanki
i wód morskich. Klimat morski charakteryzuje siĊ przewagą czynników oddziaáujących na organizm: silny wiatr, intensywne promieniowanie sáoneczne, aerozol morski, letnie bryzy morskie oraz duĪa wilgotnoĞü powietrza. Turystyka
uzdrowiskowa jest gáównym produktem turystycznym miasta oraz wiodącym
skáadnikiem jego Īycia gospodarczego. Specyficzny mikroklimat, wystĊpowanie naturalnych produktów leczniczych: bogatych záóĪ terapeutycznej borowiny, wód mineralnych, ponad 40 Ĩródeá solankowych, stanowią o atrakcyjnoĞci

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. Chlubą kurortu są parki uzdrowiskowe
o bukowo-dĊbowym drzewostanie (powierzchnia ok. 120 ha). Uzdrowisko dysponuje najwiĊkszą bazą hotelową w Polsce (112 miejsc hotelowych na 1000
mieszkaĔców), bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą medyczną i fizjoterapeutyczną oraz sprzĊtem diagnostycznym i terapeutycznym dla zaspokojenia potrzeb pacjentów w kaĪdym wieku8.
W pierwszej dekadzie XXI wieku nasiliáo siĊ funkcjonowanie caáorocznych oĞrodków oferujących usáugi spa & wellness, z wykorzystaniem terapii
alternatywnych, jak zabiegi estetyczne, kosmetologiczne oraz hydroterapia.
Pacjentami zajmują siĊ specjaliĞci balneologii, rehabilitacji i fizjoterapii. Wiele
sanatoriów i hoteli w Koáobrzegu rozszerzyáo swoje oferty o tą dziaáalnoĞü,
przeksztaácając siĊ w centra spa & wellness.

2. Istota wizerunku w turystyce
Wizerunek obszaru turystycznego jest bardzo istotny w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony zapewnia toĪsamoĞü dla miejsc
docelowych i ich produktów, mieszkaĔców, podmiotów turystycznych funkcjonujących na danym terenie, samorządów lokalnych, a z drugiej – opiera siĊ na
toĪsamoĞci. Wizerunek (image) jest kategorią marketingu terytorialnego. Wedáug H. Habera wizerunek jest tworem wielowarstwowym, stanowiącym sumĊ
wszystkich obserwacji i spostrzeĪeĔ na temat obiektu9. J. Altkorn nazywa wizerunkiem ogóá skojarzeĔ, które pozwalają odróĪniü obiekt od analogicznych10.
Bogaty przegląd definicji terminu „image” w literaturze zagranicznej i polskiej

7
Z. CzerwiĔski, E. Dáubakowska-Puzio, K. Puzio, Perspektywy rozwoju koáobrzeskiego
rynku usáug hotelarsko-sanatoryjnych, w: W trosce o przyszáoĞü koáobrzeskiego uzdrowiska,
Wydawnictwo RSTU, INTRO-DRUK, Koszalin, Koáobrzeg 2009, s. 109.
8

R. WoĨniak, Troska o przyszáoĞü uzdrowiska w dziaáalnoĞci RSTU w Koáobrzegu,
w: Wpáyw zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój uzdrowiska Koáobrzeg, Wydawnictwo RSTU, Koáobrzeg 2011, s. 180–181.
9

K. Haber, Image, czyli jak byü gwiazdą na rynku, Business Press, Warszawa 1994,

10

J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 38–51.
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zaprezentowaá J. RosiĔski11. Uogólniając przytoczone okreĞlenia definiujące,
moĪna stwierdziü, Īe wizerunek okreĞlonego obiektu jest utoĪsamiany z:
a) wyobraĪeniem uksztaátowanym w umysáach ludzkich,
b) obrazem pojĊciowym realnego zjawiska, produktu, osoby, miejscu,
procesu,
c) mentalnym odbiciem rzeczywistoĞci w ĞwiadomoĞci otoczenia,
d) skojarzeniem, jakie nasuwa siĊ na myĞl o osobie, obiekcie, instytucji,
miejscu,
e) subiektywnym odwzorowaniem rzeczywistoĞci w ĞwiadomoĞci adresatów12.
Na bazie powyĪszego moĪna podjąü próbĊ okreĞlenia pojĊcia „wizerunek turystyczny”.
Ph. Kotler i jego wspóápracownicy uwaĪają, Īe wizerunek jednostki przestrzenno-administracyjnej jest sumą wierzeĔ, idei i wraĪeĔ, które ludzie odnoszą do danego miejsca13, czyli obraz wytwarzany na podstawie duĪej liczby
skojarzeĔ i informacji związanych z danym miejscem. M. Lalli i W. Plöger
przyjmują, Īe wizerunek miejsca jest zewnĊtrzną formą jego wyobraĪenia jako
caáoĞci, jest obrazem, który zostaá uksztaátowany przez bezpoĞrednie i poĞrednie
kontakty z danym miejscem w umysáach jego mieszkaĔców i innych grup
„klientów zewnĊtrznych”14. Wizerunek miejscowoĞci turystycznej ma okreĞlone
charakterystyki, a w szczególnoĞci jest kategorią zindywidualizowaną, nie jest
staáy, ksztaátowany jest w dáuĪszym interwale czasowym, moĪe zwiĊkszaü lub
zmniejszaü konkurencyjnoĞü miejscowoĞci.
W ksztaátowaniu wizerunku istotna jest rola toĪsamoĞci jednostki osadniczej. ToĪsamoĞü jest zespoáem cech odróĪniających dane miejsce od innych;
jest to obraz uksztaátowany w wyniku dáugotrwaáego, planowego i racjonalnego
dziaáania polegającego na przekazywaniu i upowszechnianiu w otoczeniu charakterystycznych cech, wáasnoĞci i funkcji. Jest to celowo zestawiony zbiór

11

J. RosiĔski, ZgodnoĞü obrazu siebie z wizerunkiem marki handlowej produktu, Uniwersytet JagielloĔski w Krakowie, Kraków 2002 (maszynopis, rozprawa doktorska).
12

A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer 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 Gesamterhebung, „Marketing ZFP” 1991, H.4, s. 25–26.
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informacji o miejscu, wysyáany do wszystkich grup odbiorców wewnĊtrznych
i zewnĊtrznych w celu uzyskania poĪądanego efektu: zbudowania wáaĞciwego,
zgodnego z zaáoĪeniami wizerunku. Przy formuáowaniu wyróĪników miejscowoĞci naleĪy braü pod uwagĊ, Īe czĊĞü atrybutów toĪsamoĞci ksztaátuje natura,
a czĊĞü ma charakter antropopresyjny. Walory turystyczne najczĊĞciej decydują
o tym, jaki rodzaj turystyki moĪna rozwijaü w danej miejscowoĞci. J. Karwowski okreĞla nastĊpująco zasady wyboru wyróĪników:
a) cechy toĪsamoĞci powinny byü jednoznaczne i czytelne dla adresata,
b) naleĪy wybieraü wyróĪniki trudne do naĞladowania przez konkurentów,
c) powinny byü nastawione na oczekiwane zmiany w przyszáoĞci,
d) wyróĪniki powinny byü wiarygodne, potwierdzone faktami15.
Wizerunek obszaru recepcji turystycznej tworzy siĊ w wyniku oddziaáywania elementów mających wpáyw na jego kreowanie w ĞwiadomoĞci turystów.
Elementy te moĪna podzieliü na dwa rodzaje, co ukazano w tabeli 1.
Tabela 1
Elementy wpáywające na kreowanie turystycznego wizerunku miejscowoĞci
Elementy wewnĊtrzne
– toĪsamoĞü turystyczna i ĞwiadomoĞü
spoáeczna mieszkaĔców
– walory turystyczne
– zagospodarowanie turystyczne
– stan Ğrodowiska
– infrastruktura techniczna
– system identyfikacji wizualnej

Elementy zewnĊtrzne
– dziaáania marketingowe obszarów konkurencyjnych
– elementy percepcji odbiorców
– powszechne opinie i poglądy
– oddziaáywanie Ğrodków masowego przekazu

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: E. Nawrocka, Kreowanie wizerunku obszaru
recepcji turystycznej – wybrane problemy, w: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin, miast, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki KoszaliĔskiej, Zeszyty Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 54–56.

Problematyka wizerunku zostaáa opisana w Strategii rozwoju turystyki
w Koáobrzegu16. Priorytet III brzmi: „Ksztaátowanie wáaĞciwego wizerunku
15
J. Karwowski, ToĪsamoĞü a wizerunek miejscowoĞci turystycznej, w: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin, miast, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki KoszaliĔskiej, Zeszyty Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 24.
16

Strategia rozwoju turystyki w mieĞcie Koáobrzeg, Publikacja UrzĊdu Miasta Koáobrzeg,
Koáobrzeg 2007, s. 57–71, Uchwaáa nr XV/166/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007.
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miasta”. PrzyjĊto w nim, Īe nadrzĊdnym celem realizacji w ramach tego priorytetu jest wykreowanie i utrzymanie wáaĞciwego wizerunku miasta przez stworzenie silnej marki produktu turystycznego oraz wykorzystanie szerokiego
spektrum narzĊdzi marketingowych i rozwój infrastruktury turystycznej. Cel
nadrzĊdny osiągany ma byü przez trzy cele poĞrednie: udoskonalenie marki,
efektywne wykorzystanie dziaáaĔ marketingowych oraz rozwój infrastruktury
turystycznej (bazy danych, oznakowanie, punkty „it”)17.

3. Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Koáobrzegu
(RSTU)
Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe zostaáo zarejestrowane 26 lutego 1999 roku. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koáobrzeg,
a obszarem dziaáania teren caáego kraju, aczkolwiek swoje cele realizuje teĪ za
granicą. Podstawowym przedmiotem zainteresowania RSTU jest rozwój turystyki na terenie Koáobrzegu i w okolicy, ze szczególnym uwzglĊdnieniem funkcji uzdrowiskowej miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kurortu
w kraju i za granicą.
Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe skupia przedstawicieli róĪnych branĪ dziaáalnoĞci gospodarczej, lecz dominują firmy sektora
turystycznego: hotele i restauracje (44,7%), agencje turystyczne (11,7%).
Czáonkami są równieĪ osoby prywatne, ze wzglĊdu na swoje zainteresowania
turystyką uzdrowiskową (8,5%). Obecnie RSTU liczy 88 czáonków. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia wystĊpują: Walne Zgromadzenie, Zarząd
oraz Komisja Rewizyjna.
RSTU wywiera istotny wpáyw na ksztaátowanie wizerunku miasta i wpáywa na pobudzanie rozwoju turystyki w regionie. W audycie turystycznym miasta Koáobrzeg wykazano, Īe ponad 60% badanych przedsiĊbiorstw turystycznych wskazaáo, Īe RSTU jest podmiotem odgrywającym wiodącą rolĊ w rozwoju funkcji uzdrowiskowej miasta18.
17
E. WiĞniewski, Uwarunkowania regionalne i lokalne w strategii rozwoju turystyki miasta Koáobrzeg, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, red. Z. Máynarczyk, Tom VIII,
Turystyka i rekreacja – Studia i Prace, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, PoznaĔ 2011, s. 83–92.
18
A. Szwichtenberg, J. Borzyszkowski, Audyt turystyczny miasta Koáobrzeg, Opracowanie wykonane na zlecenie UrzĊdu Miasta Koáobrzeg, Politechnika KoszaliĔska, Koáobrzeg 2006,
s. 33.
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Celami RSTU są:
– reprezentowanie czáonków Stowarzyszenia w kontaktach z innymi podmiotami w kraju i za granicą,
– inicjowanie, popieranie i propagowanie dziaáaĔ na rzecz: rozwoju turystyki, wáaĞciwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych moĪliwoĞci rejonu koáobrzeskiego, wypracowania kierunków i programu rozwoju turystyki w Koáobrzegu i okolicy, czystoĞci
Ğrodowiska ze szczególnym uwzglĊdnieniem wód Morza Baátyckiego,
popularyzowania walorów uzdrowiskowych i klimatycznych miasta,
– integracja Ğrodowiska związanego z turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym,
– prowadzenie dziaáalnoĞci kulturalnej (Orkiestra Zdrojowa), sportowo-rekreacyjnej (m.in. dziaáalnoĞü Klubu Morsów) i innych, sáuĪących integracji lokalnej, w myĞl zasady: „Razem moĪna wiĊcej”,
– prowadzenie i wspieranie dziaáalnoĞci konferencyjnej i szkoleniowej19.
Jest to struktura o bardzo szerokim spektrum dziaáania. NaleĪy do czoáowych organizacji turystycznych na Pomorzu Zachodnim i najliczniejszej grupy
lobbystycznej dla uzdrowiskowej funkcji Koáobrzegu.

4. DziaáalnoĞü Stowarzyszenia na rzecz kreowania wizerunku turystyki
uzdrowiskowej
W swojej dziaáalnoĞci Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe propaguje zasady zrównowaĪonego rozwoju. Powodzenie dziaáaĔ promocyjnych i kreowanie jednolitego wizerunku wynika ze wspólnego dziaáania
branĪy turystycznej, lokalnych wáadz samorządowych, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (CPiT) oraz wielu przedsiĊbiorstw, szczególnie Polskiej
ĩeglugi Baátyckiej SA. Wieloletnia wspóápraca polega na:
a) tworzeniu wizerunku marki Koáobrzeg przez zintegrowany system
promocji lokalnego produktu, jakim jest turystyka uzdrowiskowa, pod
hasáem „Klimatyczny Koáobrzeg”,

19

Statut Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Koáobrzegu, Koáobrzeg 1999, s. 4–5.
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b) tworzeniu spójnych mechanizmów kreowania turystyki uzdrowiskowej
przez okreĞlenie zadaĔ i kompetencji partnerów w zakresie promocji
i Ĩródeá jej finansowania,
c) wspóápracĊ miĊdzynarodową na rzecz kurortu i pozyskiwanie partnerów finansowych na jej realizacjĊ,
d) obsáugĊ punktów informacji turystycznej w centrum miasta przez
CPiT,
e) podróĪach studyjnych dla biur podróĪy i dziennikarzy w celu promowania turystyki uzdrowiskowej,
f) pobyty osobistoĞci ze Ğwiata polityki, kultury, sportu i mediów w celu
kreowania pozytywnego wizerunku miasta-kurortu.
Czáonkowie RSTU inicjowali, organizowali i uczestniczyli w waĪnych
wydarzeniach lokalnych, mających na celu utrzymanie statusu uzdrowiska
przez Koáobrzeg, m.in.:
– domaganie siĊ planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”
uzdrowiska w celu zatrzymania negatywnego zjawiska przeurbanizowania i przekroczenia wskaĨnika pojemnoĞci turystycznej,
– odbudowa i poszerzenie trzykilometrowego odcinka plaĪy wschodniej,
– dziaáania i konsultacje w kierunku zmiany przepisów dotyczących
funkcjonowania uzdrowisk w Polsce,
– rewitalizacja parku nadmorskiego oraz zachowanie terenów zielonych
w obszarze uzdrowiska,
– przeniesienie siedziby Miejskiej Energetyki Cieplnej poza granicĊ strefy uzdrowiskowej oraz budowa nowej ekologicznej ciepáowni,
– poprawa dostĊpnoĞci komunikacyjnej i infrastruktury logistycznej
w Koáobrzegu,
– zagospodarowanie terenów powojskowych w Podczelu na lotnisko dla
maáych samolotów oraz budowa centrum kongresowo-wystawienniczego z zapleczem hotelowo-gastronomicznym,
– likwidacja „dzikiego” handlu w strefie „A” uzdrowiska,
– przystosowanie infrastruktury nadmorskiej dla osób niepeánosprawnych20.
NajwaĪniejsze problemy, bĊdące przedmiotem zainteresowania i dziaáaĔ RSTU
przedstawiono w tabeli 2.
20

R. WoĨniak, Troska…, s. 182.
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Tabela 2
DziaáalnoĞü RSTU na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku
turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu
Lp.

Problem

Opis

1

2

3

4

– Badania zadowolenia turystów z pobytu w uzdrowisku
– Przedstawienie problemu
wáadzom samorządowym
i lobbowanie dziaáaĔ na
rzecz jego rozwiązania,
– Postulaty o ujĊcie w WPI
obwodnicy wschodniej, która uáatwi dotarcie do dzielnicy uzdrowiskowej
– Inicjatywa RSTU uruchomienia poáączenia lotniczego Dortmund–Goleniów–
Dortmund oraz uruchomienia poáączeĔ z Frankfurtem
Hahn lub Monachium

1.

Poprawa dostĊpnoĞci
komunikacyjnej do
dzielnicy uzdrowiskowej

– Problem uciąĪliwych
korków i przepustowoĞci transportowej w czasie sezonu letniego
– Znaczy przyrost miejsc
noclegowych w strefie
uzdrowiskowej to kolejne obciąĪenie dla ruchu
i miejsc parkingowych

2.

Organizacja nowych
poáączeĔ w Porcie
Lotniczym Szczecin
Goleniów

3.

Promocja kurortu, pozyskiwanie nowych
rynków

– Koáobrzeg odwiedza
kaĪdego roku ponad
90 tys. Niemców
– W pobliĪu brak maáego
lotniska, a na lotnisku
Szczecin Goleniów brak
poáączeĔ z Niemcami.
– Obok Koáobrzegu wiele
okolicznych miejscowoĞci przyjmuje goĞci
z Niemiec
– Promocja jako podstawowe narzĊdzie kreowania wizerunku turystyki uzdrowiskowej
– Wspóápraca z UrzĊdem
Miasta, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Miejskim
OĞrodkiem Sportu i Rekreacji, Polską ĩeglugą
Baátycką SA w zakresie
promocji miasta i budowania pozytywnego
wizerunku

Dziaáania RSTU

– Uczestnictwo w krajowych
i zagranicznych imprezach
targowych oraz organizacja
prezentacji w polskich placówkach handlowych i dyplomatycznych w Sztokholmie, Malmö, Oslo i Kopenhadze
– Liczne wydawnictwa
o mieĞcie w jĊzykach obcych
– Badania marketingowe
dotyczące preferencji wyjazdowych
– Logistyczne wspieranie
imprez miejskich, m.in.
1000-lecie Biskupstwa, Dni
Koáobrzegu, 750-lecie Koáobrzegu
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1

2

4.

Inicjatywa utworzenia
domu zdrojowego

5.

Fundusze unijne

3

– Dom Zdrojowy jako
centrum turystów
i atrakcja poprawiająca
wizerunek kurortu
– ĝrodki finansowe z dotacji Unii Europejskiej
(programy Leonardo Da
Vinci) jako element
ksztaácenia kadr, integracja z Europą i ksztaátowanie pozytywnego
wizerunku w Europie

4

– Kongres Uzdrowisk Polskich, Otwarcie Lata, Radio
z Latem, EURO-UEFA
2012
– Aktywny lobbing w NBP
na rzecz emisji koáobrzeskiej monety 2 zá
– Kontakty z Landskroną
i Follonicą w budowaniu
wizerunku za granicą
– Dziaáania w kierunku pozyskania rynku rosyjskiego
(targi Jantar w Kaliningradzie,
– Inturmarket i MITT
w Moskwie)
– Wspóápraca z Polską Organizacją Turystyczną oraz jej
regionalnymi oddziaáami
– Uczestnictwo w imprezach
promocyjnych na Bornholmie
– Lobbowanie inicjatywy
we wáadzach samorządowych
– Pozyskanie przez RSTU
Ğrodków unijnych na specjalistyczne programy oraz staĪe zagraniczne dla kadr zarządzających i pracowniczych w krajach Unii Europejskiej
– Realizacja 10 programów
szkoleniowych w krajach
unijnych

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: R. WoĨniak, Kreowanie wizerunku kurortu
Koáobrzeg w dziaáalnoĞci Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, w: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin, miast, red.
A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki KoszaliĔskiej, Zeszyty
Naukowe nr 9, Koszalin 2002, s. 297; H. BieĔkowski, Koáobrzeg peráą uzdrowisk polskich, w: Turystyka a uzdrowiska, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Warszawa 2005, s. 13.
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RSTU nie pozostaje bierne w innych sprawach istotnych dla miasta
i ksztaátowania wizerunku turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu w kraju za
granicą, a w szczególnoĞci w kwestiach:
– zagroĪenie utraty przez Koáobrzeg statusu uzdrowiska,
– zagospodarowanie portu jachtowego – mariny w Koáobrzegu,
– zagospodarowanie terenu byáego lotniska w Podczelu,
– utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) jako struktury
komplementarnej,
– powoáanie naczelnego lekarza uzdrowisk.
RSTU kaĪdego roku dokonuje analizy i oceny sezonu letniego w Koáobrzegu. Prowadzi teĪ permanentnie badania marketingowe dotyczące preferencji, oczekiwaĔ i stopnia zadowolenia goĞci-turystów i pacjentów sanatoriów
oraz oĞrodków spa & wellness. Pozwala to na realny wpáyw na pozytywne
ksztaátowanie wizerunku uzdrowiska.

Podsumowanie
Dla Koáobrzegu strategicznym problemem jest utrzymanie i umacnianie
funkcji uzdrowiskowej, co wymaga konsekwentnego i rygorystycznego przestrzegania przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych21. NajwiĊkszy wpáyw na kreowanie wizerunku turystyki uzdrowiskowej w mieĞcie
ma Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, o czym decydują
nastĊpujące czynniki:
a) liczba i zróĪnicowanie podmiotów reprezentowanych przez czáonków
RSTU ( 17 branĪ),
b) wyznaczone cele statutowe oraz bardzo szeroki zakres zadaĔ na rzecz
rozwoju turystyki uzdrowiskowej,
c) ponad 12-letnia efektywna dziaáalnoĞü na rynkach: lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym,
d) postrzeganie RSTU jako silnego lobby dziaáającego na róĪnych obszarach Īycia gospodarczo-spoáecznego,

21

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych z dnia 24 kwietnia 2012 r.
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e) aktywna wspóápraca z wáadzami samorządowymi w róĪnych dziedzinach, a w szczególnie w zakresie turystyki uzdrowiskowej.
W trosce o przyszáoĞü i rozwój turystyki uzdrowiskowej w Koáobrzegu
RSTU bĊdzie nadal lobbowaáa dziaáania na rzecz poprawy wizerunku miasta
i jego uzdrowiskowego charakteru. Istotnym elementem aktualnej dziaáalnoĞci
bĊdzie racjonalna kooperacja z Lokalną Organizacją Turystyczną w kierunku
osiągania efektów synergii dla Koáobrzegu.

CREATING THE IMAGE OF HEALTH AND SPA TOURISM
IN KOàOBRZEG IN THE ACTIVITIES RSTU

Summary
Among the various of tourism, in recent years a significant development noted
down health and spa tourism. Koáobrzeg 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, cosmetological and In the process of improving the positive image of health tourism in Koáobrzeg actively involved Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe
(Regional Association for Tourism and Wellness Koáobrzeg). 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 Koáobrzeg Local
Tourist Organization (LOT), RSTU intends to cooperate with it, for the benefit of improving the image of health tourism.
The aim of this paper is to present activities for RSTU the image Koáobrzeg 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
Translated by Edward WiĞniewski
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LOGISTYKA WYBRANYCH MIEJSCOWOĝCI NADMORSKICH
POMORZA ĝRODKOWEGO – DOSTĉPNOĝû KOMUNIKACYJNA

Streszczenie
W artykule zaprezentowano analizĊ porównawczą transportu indywidualnego
i zbiorowego wedáug parametrów – ceny, czasu, wygody podróĪowania, niezawodnoĞci
i czĊstotliwoĞci. Celem artykuáu jest przedstawienie problemów związanych z logistyką
w wybranych miejscowoĞciach nadmorskich Pomorza ĝrodkowego przy okreĞlonych
zachowaniach komunikacyjnych. Zwrócono uwagĊ na kongestie transportowe wystĊpujące w miejscowoĞciach nadmorskich w sezonie letnim oraz podjĊto tematykĊ problemów związanych z logistyką miejską.
Sáowa kluczowe: logistyka miejska, kongestia transportowa, transport indywidualny,
transport zbiorowy

Wprowadzenie
MiejscowoĞci nadmorskie coraz czĊĞciej siĊgają do rozwiązaĔ z zakresu
logistyki, z uwzglĊdnieniem logistyki miejskiej, w celu zanalizowania i zmodernizowania istniejącej infrastruktury. Intencją takich dziaáaĔ jest lepsze wykorzystanie infrastruktury punktowej, jak stacje PKP i dworce autobusowe oraz
istniejące drogi dojazdowe. Nie zawsze jest bowiem moĪliwe scentralizowane
kierowanie ruchem w miejscowoĞciach nadmorskich i przeciwdziaáanie nadmiernej kongestii transportowej w okresie letnim. Wáadze samorządowe powin-
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ny jednak wpáywaü na wizerunek miejsca wypoczynku w percepcji turystów
i satysfakcjĊ z odwiedzin oraz realizowaü strategie rozwoju, káadących nacisk
na zmiany związane z infrastrukturą logistyczną. Zadaniem artykuáu jest przedstawienie problemów związanych z logistyką w wybranych miejscowoĞciach
Pomorza ĝrodkowego. Zastosowane metody badawcze to analiza porównawcza
i metoda poĞrednich pomiarów sondaĪowych z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej
transportu indywidualnego i zbiorowego, uwzglĊdniającej determinantĊ logistyki.

1. Logistyka miejska
Transport stanowi jeden z podstawowych czynników determinujących poziom rozwoju gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w teorii rozwoju
regionalnego1. Za podstawowe dziaáanie polityki transportowej uznaje siĊ dostosowanie sieci dróg do wymogów transportu drogowego – wyjątkiem są obszary intensywnej zabudowy, gdzie stworzenie sieci nowych dróg i parkingów
nie jest moĪliwe. W tym obszarze logistyka powinna wspóádecydowaü, jako
instrument planowania i sterowania, o organizacji transportu pasaĪerskiego oraz
towarowego na obszarach miejskich. Transport zapewnia przecieĪ bezpoĞredni
kontakt ludzi oraz przesyáanie towarów na odlegáoĞü. Ekonomiczno-techniczne
wáaĞciwoĞci transportu znacząco wpáynĊáy na rozwój urbanistyki miast i logistyki, speániając waĪną rolĊ w Īyciu gospodarczym i spoáecznym kraju. Ksztaát
przestrzenny miast i osiedli, poziom i styl Īycia ludnoĞci oraz rozwój wspóáczesnej cywilizacji (transport osób) wspierają rozwój handlu i produkcji, pozwalając na krystalizacjĊ ich funkcji2. System transportowy miasta potrzebuje
miejsc pod budowĊ infrastruktury, a wiĊc torowisk, ulic i miejsc parkingowych.
Ten typ infrastruktury technicznej obejmuje elementy materialne – jak Ğrodki
i urządzenia transportowe, oraz niematerialne – zasady organizacji ruchu drogowego, przepisy finansowe i inne. Miasta powstawaáy na przeciĊciach szlaków
handlowych i komunikacyjnych, które do tej pory wykorzystuje siĊ na co dzieĔ
– takĪe w sezonie turystycznym. Funkcje komunikacyjne odegraáy ogromną
1

A. DomaĔska, Wpáyw infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 21.
2

S. Dziadek, Systemy transportowe oĞrodków zurbanizowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 53.
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rolĊ w portach morskich, bĊdąc jednoczeĞnie miejscem wymiany handlowej.
Miasta są terenami przepáywu strumieni logistycznych, kapitaáów, ludzi, towarów i informacji. Podczas organizacji wĊzáów transportowych i koordynacji
poszczególnych przepáywów, naleĪy braü pod uwagĊ zasady logistyki. Przy
rozwoju kaĪdej jednostki osadniczej zwiĊksza siĊ liczba pojazdów w transporcie pasaĪerskim i towarowym. Zapewnienie sprawnego transportu osób i towarów wewnątrz jednostki osadniczej, surowców do zakáadów produkcyjnych,
miĊdzy zakáadami, od producentów do klientów – prowadzi do realizacji tej
funkcji w sposób zadawalający.
W logistyce miejskiej mamy do czynienia z podstawowymi procesami logistycznymi, a wiĊc z transportem, magazynowaniem oraz problemami konfiguracji sieci logistycznej. Punktem wyjĞcia dla scharakteryzowania koncepcji
logistyki jest myĞlenie kategoriami wartoĞci i korzyĞci, a orientacja na klienta,
czyli segmentu wewnĊtrznego, ma istotne znaczenie dla systemów logistycznych miast. Wytworem dziaáalnoĞci zarządczej miasta są przede wszystkim
usáugi Ğwiadczone na rzecz jego mieszkaĔców, w tym usáugi komunikacyjno-transportowe3. àatwy dostĊp do tych usáug i jakoĞü dziaáania systemu transportu warunkuje rozwój turystyki w regionie nadmorskim. Ksztaátowanie siĊ przepáywów w miastach ma bezpoĞredni wpáyw na stopieĔ uciąĪliwoĞci, jakie stwarza transport dla uĪytkowników, oraz na odczuwanie satysfakcji z Īycia w nim.
Wszelkie przepáywy w obrĊbie danego miasta – zarówno áadunków, jak i osób –
odbywają siĊ niezaleĪnie od siebie i prowadzą do zbĊdnego obciąĪenia infrastruktury liniowej transportu, zwiĊkszając intensywnoĞü konkurowania uĪytkowników o jej zdolnoĞü przepustową, gdyĪ w znacznej czĊĞci te przemieszczenia nie są poddawane procesom koordynacji4. Logistyka miasta moĪe efektywnie wpáynąü na jego rozwój.
J. Szoátysek definiuje logistykĊ miasta jako ogóá procesów zarządzania
przepáywem osób, áadunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta, zgodnie z potrzebami i celami rozwojowymi miasta, z poszanowaniem
ochrony Ğrodowiska, uwzglĊdniając, Īe miasto to organizacja spoáeczna, której
nadrzĊdnym celem jest zaspokajanie potrzeb swoich uĪytkowników5. Celem
3
K. Chwesiuk, Logistyka miejska –potĊĪny sojusznik nie tylko samorządów, „Logistyka”
6/2006, s. 10–11.
4
5

J. Szoátysek, Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy, „Logistyka” 5/2010, s. 8.

Idem, Logistyczne aspekty zarządzania przepáywami osób i áadunków w miastach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005, s. 105.
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logistyki miejscowoĞci nadmorskich jest efektywne sterowanie przepáywami
wszelkich zasobów w obrĊbie miasta pomiĊdzy jego subsystemami – np. autobus miejski dojeĪdĪający do przystani w Jamnie i dalszy przejazd do Mielna
przez jezioro Jamno tramwajem wodnym „Koszaákiem” – realizowane zgodnie
z zasadami zrównowaĪonego rozwoju oraz speánienie oczekiwaĔ uĪytkowników miasta na ustalonym poziomie.

2. Kongestia transportowa
RóĪnorodnoĞü przemieszczeĔ realizowanych w obszarach miejskich niezbĊdnych do prawidáowego funkcjonowania miast powoduje, Īe przemieszczenia są niezaleĪne od stopnia ich intensywnoĞci i wywoáują niepoĪądane skutki,
wĞród których najczĊĞciej wymieniane są:
– kongestia transportowa,
– niekorzystny wpáyw na Ğrodowisko miasta,
– obniĪanie poziomu obsáugi klientów podróĪujących w obrĊbie miasta,
– zwiĊkszenie kosztów przemieszczeĔ.
Z kongestią mamy do czynienia w momencie, gdy wielkoĞü popytu na
elementy infrastruktury lub usáugi transportowe przekracza moĪliwoĞci jego
sprawnego obsáuĪenia. Z ekonomicznego punktu widzenia kongestia pojawia
siĊ wtedy, gdy zjawisko to zaczyna z kolei oddziaáywaü na poziom kosztów
transportu – a dokáadniej, kiedy liczba uĪytkowników infrastruktury przekroczy
optimum techniczno-ekonomiczne i jednostkowe koszty kraĔcowe zaczynają
przewyĪszaü przeciĊtne koszty kraĔcowe. Kongestia transportowa to stan wzajemnego oddziaáywania na siebie uĪytkowników infrastruktury i pojazdów,
w którym rosną jednostkowe koszty transportu6.
Wzrost natĊĪenia ruchu samochodów w miastach – zarówno indywidualnych, jak i dostawczych – skutkuje zakáóceniami w jego sprawnoĞci i páynnoĞci,
wywoáując kongestie, które doprowadzają do zmniejszenia siĊ prĊdkoĞci pojazdów, a takĪe negatywnie oddziaáywają na Ğrodowisko naturalne. Kongestia
przyczynia siĊ do opóĨnieĔ komunikacji zbiorowej, indywidualnej, dostaw realizowanych na potrzeby centrum miasta; w wyniku tego nastĊpują straty czasu,

6

M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach, Akademia Ekonomiczna, PoznaĔ 1986, s. 14–15.
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mające przeáoĪenie finansowe. Tworzą siĊ koszty odczuwalne bezpoĞrednio
w procesie produkcji transportowej (koszty eksploatacji pojazdów, utrzymania
infrastruktury, strat związanych z czasem trwania przewozów i warunkami wykonywania tych przewozów, strat czasu uĪytkowników transportu oraz strat
związanych z uciąĪliwoĞcią jazdy)7. Ruch uliczny powoduje haáas na poziomie
powyĪej 65 dB, co wpáywa negatywnie na zdrowie, prowadząc do nieodwracalnych uszkodzeĔ sáuchu8.
Rola dostĊpnoĞci komunikacyjnej w rozwoju turystyki nabiera szczególnego znaczenia w przypadku regionów turystycznych. Utrudnienia w dostaniu
siĊ do danego regionu są czynnikami wpáywającymi na niekorzystny wizerunek, wyraĨnie zniechĊcającymi do powtórnego odwiedzenia miejsca pobytu
turystycznego. Rozwijają siĊ te miasta turystyczne, do których áatwo siĊ dostaü,
popadają w stagnacjĊ, gdy dotarcie jest zbyt uciąĪliwe. Rozwój infrastruktury
turystycznej musi przebiegaü jednoczeĞnie z dbaáoĞcią o rozwój dróg, poáączeĔ
i Ğrodków transportu9. Poprawa infrastruktury logistycznej Polski (punktowej
i liniowej) przyczyni siĊ do podniesienia konkurencyjnoĞci regionów na europejskim rynku turystycznym. Zapewnienie wáaĞciwej komunikacji w regionie
turystycznym wymaga uwzglĊdnienia, Īe kaĪda podróĪ skáada siĊ z áaĔcucha
elementarnych przemieszczeĔ wykonywanych z uĪyciem Ğrodków transportowych, tworząc áaĔcuch przemieszczeĔ. Gminy w danym regionie odpowiadają
jedynie za transport publiczny i na tym odcinku skupiają wszelkie dziaáania.
Proponowanie w tym przypadku podróĪy multimodalnej, z wykorzystaniem
róĪnych Ğrodków transportu przy uĪyciu jednego biletu w regionie turystycznym – np. na wybrzeĪu Morza Baátyckiego, byáoby modelowym rozwiązaniem,
funkcjonującym w wielu krajach europejskich. Integrowanie procesów logistycznych przez koordynacjĊ obsáugi transportowej jest moĪliwe w wyniku
obsáugi ruchu turystycznego, co mogáoby byü realizowane w najsprawniejszy
sposób. Docelowy ksztaát podróĪy turystycznej to podróĪ organizowana z wykorzystaniem co najmniej dwóch Ğrodków transportu, koordynowane i integrowane przez jednego koordynatora logistycznego, na podstawie jednolitej ceny
i jednego dokumentu – biletu, z jedną zunifikowaną odpowiedzialnoĞcią. Re7
M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Akademia Ekonomiczna, PoznaĔ
2000, s. 51.
8
I. DembiĔska-Cyran, Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównowaĪonego rozwoju miast, „Logistyka” 6/2006, s. 17.
9

E. Mendyk, Ekonomika transportu, WyĪsza Szkoáa Logistyki, PoznaĔ 2009, s. 22.
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gion w celu zwiĊkszenia konkurencyjnoĞci powinien rozszerzyü swoje spektrum
postrzegania obowiązku zapewnienia sprawnej komunikacji do caáego áaĔcucha
przemieszczeĔ, podejmując rolĊ koordynatora logistycznego10. W systemach
logistycznych w turystyce bardzo wyraĨna jest tendencja do wyrównywania
przepáywów – lepsze wykorzystanie Ğrodków przewozów do przemieszczania
pasaĪerów. Nie zawsze jest moĪliwe scentralizowane kierowanie ruchem turystycznym w caáym systemie logistycznym, stąd moĪliwa likwidacja nierentownych przewozów i powodowanie przestojów – kongestii transportowej w turystyce. Analiza kosztów kongestii w turystyce wskazuje, Īe w systemach zdecentralizowanych optimum nie moĪe byü osiągniĊte, poniewaĪ turyĞci biorą pod
uwagĊ tylko wáasne koszty.

3. Zachowania komunikacyjne – analiza
Analiza sposobu przemieszczania siĊ pasaĪerów jest podstawą do procesu
ksztaátowania zachowaĔ komunikacyjnych, co stanowi nie lada wyzwanie dla
wáadz jednostek terytorialnych. WaĪnym aspektem jest wzrost ĞwiadomoĞci
uĪytkowników odnoĞnie zagroĪeĔ związanych ze wzrostem udziaáu przemieszczeĔ klientów indywidualnych w trakcie realizowanych podróĪy do miejscowoĞci nadmorskich. Zachowania moĪna ksztaátowaü za pomocą pewnego zestawu
postaw i wartoĞci, a oznacza to wzmacnianie wszelkich reakcji, które stopniowo
zbliĪają siĊ, aĪ w koĔcu caákowicie upodabniają siĊ do reakcji poĪądanej11. Zachowania komunikacyjne uĪytkowników (turystów i mieszkaĔców) miejscowoĞci nadmorskich uwarunkowane są wieloma czynnikami. MoĪemy do nich zaliczyü miĊdzy innymi zagospodarowanie przestrzenne.
Przestrzenne rozmieszczenie i zróĪnicowanie funkcji oraz form dziaáalnoĞci dla kaĪdej przestrzeni miejskiej jest inne. Zagospodarowanie przestrzenne
jest sumą indywidualnych i samodzielnych decyzji wielu niezaleĪnych od siebie
podmiotów, dąĪących do maksymalizacji korzyĞci ekonomicznych. Suma tych
decyzji nie tworzy przypadkowego ksztaátu na powierzchni, ale prowadzi do
10
J. Dyczkowska, Klient indywidualny na rynku turystycznym – czynnik logistyki, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – Segmentacja – Rynki, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 699,
„Ekonomiczne Problemy Usáug” 84, Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin 2012, s. 205.
11

R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i Īycie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 190.
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pewnych prawidáowoĞci przestrzennego ukáadu zagospodarowania12. Indywidualne decyzje inwestorów prowadzą do koncentracji ludnoĞci i wytwórczoĞci,
która tworzy mniej lub bardziej regularne ksztaáty. Wynikają one z dąĪenia do
zapewnienia efektywnoĞci i dziaáalnoĞci. Ciągáe zmiany Ğrodków technicznych,
jakimi dysponuje jednostka terytorialna, innowacje w komunikacji i technologiach produkcji, a takĪe przeobraĪenia w sferze spoáecznej oraz trudnoĞci przewidywania skutków podejmowanych decyzji Ğrodowiskowych, powodują, Īe
rozmieszczenie elementów zagospodarowania w mikro- i makroskali moĪe stawaü siĊ nieracjonalne spoáecznie i nieefektywne ekonomicznie, co moĪe byü
przyczyną chaosu przestrzennego13. Wprowadzając zadania obowiązkowe, zapewnia siĊ konkretny poziom zaspokojenia potrzeb lokalno-publicznych mieszkaĔcom gminy nadmorskiej. Do zadaĔ wáasnych miejscowoĞci nadmorskich
naleĪą:
– dbanie o infrastrukturĊ techniczną (nadzorowanie i tworzenie dróg,
ulic, mostów, wysypisk oraz utrzymywanie czystoĞci, utylizacja odpadów komunalnych, oczyszczanie i usuwanie Ğcieków komunalnych, zaopatrzenie w energiĊ elektryczną i cieplną, komunalne budownictwo
mieszkaniowe, hale targowe, lokalny transport zbiorowy, dbanie
o obiekty i urządzenia uĪytecznoĞci publicznej, a takĪe obiekty administracyjne),
– dbanie o infrastrukturĊ spoáeczną (dotyczy kultury, oĞwiaty, ochrony
zdrowia, kultury fizycznej oraz pomocy spoáecznej),
– bezpieczeĔstwo i porządek publiczny (dbanie o ochronĊ przeciwpoĪarową, bezpieczeĔstwo sanitarne, bezpieczeĔstwo ruchu drogowego
i porządku publicznego),
– organizowanie áadu przestrzennego i ekologicznego (dotyczy planowania przestrzennego, ochrony Ğrodowiska oraz gospodarki terenami).
Czynniki zachowaĔ komunikacyjnych stanowią Ĩródáo potrzeb przewozowych i są przesáanką do ich zaspokajania. UĪytkownicy miejscowoĞci nadmorskich mogą zaspokajaü potrzeby przemieszczania pieszo, za pomocą indywidualnych Ğrodków transportu lub transportu zbiorowego. Poszczególne rodzaje
przemieszczania siĊ w ramach podróĪy są uzaleĪnione od wielu czynników:

12
W. Gorzym-Witkowski, A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. ĩuk, 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 mobilnoĞci turystów. Zachowania komunikacyjne mogą byü ksztaátowane za pomocą róĪnorodnych instrumentów. Do najbardziej powszechnych moĪna zaliczyü instrumenty: ekonomiczne,
administracyjne, prawne, informacyjne i moralne14. W celu zmiany preferencji
sposobu podróĪowania naleĪy przede wszystkim poznaü zmiany zachowaĔ
i w odpowiedni sposób wykorzystywaü pozyskaną wiedzĊ. Przemieszczanie siĊ
osób do miejscowoĞci nadmorskich i poruszanie w nich realizowane są zarówno
w sposób obligatoryjny, jak i fakultatywny – wybór pomiĊdzy sposobami
przemieszczeĔ dokonywany jest miĊdzy innymi wedáug takich parametrów, jak:
punktualnoĞü, cena, wygoda podróĪowania, niezawodnoĞü i czĊstotliwoĞü.
Przeanalizowane zostaáy dwa miasta nadmorskie Pomorza ĝrodkowego –
Koáobrzeg i Daráowo. Kryterium wyboru stanowiáa moĪliwoĞü dojazdu transportem indywidualnym (samochodem) i transportem zbiorowym (autokar i kolej), a zwáaszcza funkcjonowanie stacji PKP. Ze wzglĊdu na brak portów lotniczych nie brano pod uwagĊ transportu lotniczego. Obie miejscowoĞci cieszą siĊ
duĪą popularnoĞcią wĞród polskich turystów. Ze wzglĊdu na wybór turystów
miejsca odpoczynku zdywersyfikowano, nie pokrywają siĊ takĪe miejsca wyjazdu z miejscami przyjazdu, a kaĪda trasa pod wzglĊdem punktów odlegáoĞciowych jest zróĪnicowana. Do analizy porównawczej (ze wzglĊdu na istniejące stacje PKP i dworce PKS) brane są pod uwagĊ miasta wyjazdu i przyjazdu.
W tabeli 1 przedstawiono transport indywidualny, a do analizy wziĊto pod
uwagĊ najkrótszą trasĊ gáówną drogą sugerowaną przez serwis „Google”, dwa
rodzaje paliwa – benzynĊ i gaz LPG, ceny natomiast przyjĊto z serwisu
www.cenypaliw.pl dla kraju (Ğrednia cena na stacjach).
CenĊ za benzynĊ przyjĊto na poziomie 5,69 zá przy spalaniu 6,5 l na 100 km
oraz 2,49 zá za litr LPG przy zaáoĪeniu 8,0 l na 100 km. RóĪnica miĊdzy kosztem przejazdu na LPG a benzyną wynosi okoáo 50% (46,14%). W tabeli 2
przedstawiono czas i koszty przewozu transportem zbiorowym. Do analizy
przejazdów kolejowych przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia: najkrótszy czas z najmniejszą iloĞcią przesiadek (jedna na trasie Wrocáaw–Koáobrzeg, PoznaĔ–
Ustka, Bydgoszcz–Ustka), najtaĔsze linie (TLK z ewentualnie przesiadką na
Regio), przejazd II klasą bez zniĪek. W przypadku przejazdu autobusem kierowano siĊ tymi samymi zasadami – najtaĔszy przejazd w najkrótszym czasie.

14

W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Uniwersytet GdaĔski, GdaĔsk 2003, s. 41–42.
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Tabela 1
Analiza czasu i kosztów przejazdu transportem indywidualnym
z wybranych miejscowoĞci do Koáobrzegu i Daráowa
Miejsce
wyjazdu
Wrocáaw
Warszawa
àódĨ
PoznaĔ
Katowice
Bydgoszcz

Miejsce
przyjazdu
Koáobrzeg
Koáobrzeg
Koáobrzeg
Ustka
Ustka
Ustka

OdlegáoĞü
w km

Czas
przejazdu

417
497
453
294
628
222

6h 29
6h 36
6h 03
4h 25
7h 58
3h 22

Koszt
przejazdu
(benzyna)
154,33
183,79
167,54
108,74
232,26
82,11

Koszt
przejazdu
(LPG)
83,07
99,00
90,23
58,57
125,09
44,22

ħródáo: opracowanie wáasne.
Tabela 2
Analiza czasu i cen za przejazd transportem zbiorowym z wybranych miejscowoĞci
do Koáobrzegu i Daráowa
Miejsce
wyjazdu

Miejsce
przyjazdu

Wrocáaw
Warszawa
àódĨ
PoznaĔ
Katowice
Bydgoszcz

Koáobrzeg
Koáobrzeg
Koáobrzeg
Ustka
Ustka
Ustka

Czas
przejazdu
koleją
9 h 02 min
10 h 15 min
10 h 44 min
6 h 25 min
11h 39 min
5 h 29 min

Cena
za bilet
kolejowy
88,60
78,00
73,00
68,50
73,00
66,50

Czas
przejazdu
autobusem
9 h 18 min
9 h 27 min
9 h 25 min
5 h 30 min
10 h 35 min
3 h 45 min

Cena
za bilet
autobusowy
90,00
102,40
95,00
72,50
132,00
56,50

ħródáo: opracowanie wáasne.

Wszystkie przejazdy brane pod uwagĊ to kursy pospieszne, realizowane
w okresie letnim, róĪnymi przewoĨnikami. Na czas przejazdu autobusem wpáywa iloĞü przystanków po drodze przejazdu. Trasa jazdy autobusem dostosowana
jest do iloĞci chĊtnych na danych kierunkach, stąd są róĪnice w odlegáoĞci, np.
Warszawa–Koáobrzeg 631 km z 13 przystankami.
Najkrótsze czasy przejazdu oferuje transport indywidualny, który równieĪ
jest najwygodniejszy, o wysokiej czĊstotliwoĞci (moĪna jechaü bez okreĞlenia
dokáadnego czasu wyjazdu) i duĪej niezawodnoĞci. JeĪeli przyjmiemy, Īe wy-
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jazd odbywa siĊ samochodem na paliwo typu LPG – koszty bĊdą niĪsze niĪ
w przypadku transportu zbiorowego lub koszt przewozu przy wiĊcej niĪ jednej
osobie bĊdzie równieĪ niĪszy na osobokilometr. NajdroĪszym Ğrodkiem transportu jest autokar, za wyjątkiem trasy Bydgoszcz–Ustka, ale czynnik czasu
i punktualnoĞü jest wyĪszy niĪ przejazd koleją. NaleĪy wspomnieü, iĪ czas przejazdu transportem indywidualnym w okresie letnim (lipiec–sierpieĔ) moĪe
znacznie siĊ wydáuĪyü ze wzglĊdu na zwiĊkszone natĊĪenie ruchu drogowego
i niską przepustowoĞü dróg krajowych, stąd w sezonie wypoczynkowym przejazd na trasie Wrocáaw–Koáobrzeg polecany jest dáuĪszą drogą szybkiego ruchu
S3 lub autostradami niemieckimi. Problemem nie tylko dla turystów, ale
i mieszkaĔców jest brak miejsc postojowych, o czym Ğwiadczy najniĪsza ocena
infrastruktury parkingowej w badaniach przeprowadzonych w zeszáym roku
wĞród mieszkaĔców Koáobrzegu i turystów15. ĝrednia ocena wystawiona przez
mieszkaĔców to 1,75, a przez turystów – 1,81 przy skali od 1 do 5 (1 – bardzo
nisko, 2 – nisko, 3 – Ğrednio, 4 – dobrze, 5 – bardzo wysoko). Rozkáad ocen
pokazano w tabeli 3.
Tabela 3
Ocena dostĊpnoĞci miejsc postojowych w okresie lipiec–sierpieĔ 2012 r.
przez mieszkaĔców i turystów gminy Koáobrzeg
Segment badany
MieszkaĔcy
TuryĞci

Ocena 1

Ocena 2

Ocena 3

Ocena 4

Ocena 5

40
51

25
34

10
19

5
6

0
0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Kongestia transportowa przez turystów bardzo negatywnie jest oceniana
w okresie letnim – wystĊpujące korki nie tylko w okresie zmian turnusów
(weekendy), ale takĪe w pozostaáe dni, duĪe zanieczyszczenie z powodu duĪej
liczby samochodów (zwiĊkszone czasami piĊciokrotnie natĊĪenie ruchu) i záa
infrastruktura drogowa (záa jakoĞü nawierzchni, brak tras alternatywnych).

15
Badania przeprowadzono na temat „Oceny elementów megaproduktów na terenie gminy Koáobrzeg” w okresie lipiec–sierpieĔ 2012 r. wĞród mieszkaĔców (80 osób) oraz turystów
(110 osób).
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Podsumowanie
Rozwój spoáeczno-gospodarczy kraju, wzrost poziomu i jakoĞci Īycia
sprawiáy, Īe wáadze samorządowe w celu poprawy wizerunku jednostki terytorialnej muszą podjąü decyzje dotyczące zmian w funkcjonowaniu logistyki
miejskiej i przeciwdziaáaniu nadmiernej kongestii transportowej w zarządzanych gminach. Coraz czĊĞciej przy podejmowaniu decyzji o miejscu wypoczynku turyĞci biorą pod uwagĊ, jak i czym dojechaü, w jakim czasie i jakiej
cenie. Zmiana zachowaĔ komunikacyjnych polega na zmianie podejĞcia do
sposobów podróĪowania, ma na celu przede wszystkim uzyskanie racjonalnego
i zrównowaĪonego przemieszczania siĊ – przejĞcie z przewozów Ğrodkami indywidualnymi na transport publiczny, ale ze wzglĊdu na parametry czasu i ceny
turyĞci nadal nie ograniczają negatywnego wpáywu transportu w miejscowoĞciach nadmorskich, gdyĪ przyjeĪdĪają samochodem. W wyniku analizy porównawczej najkrótszy czas przejazdu realizowany jest indywidualnymi Ğrodkami transportu (samochodem), który równieĪ jest najbardziej wygodny i niezawodny. JeĪeli zostanie przyjĊte, iĪ samochód bĊdzie na paliwo LPG, to uzyskamy teĪ najniĪszy koszt przejazdu, który osiągniemy takĪe, jeĪeli koszty
przejazdu rozáoĪymy na wiele osób podróĪujących np. samochodem. NajdroĪszym Ğrodkiem transportu jest przejazd autokarem, ale czynnik czasu
i punktualnoĞü jest wyĪszy niĪ przejazd koleją. NaleĪy wspomnieü, iĪ czas przejazdu transportem indywidualnym w okresie letnim (lipiec–sierpieĔ) moĪe
znacznie siĊ wydáuĪyü ze wzglĊdu na zwiĊkszone natĊĪenie ruchu drogowego
i niską przepustowoĞü dróg krajowych. Problemami nie tylko dla turystów, ale
i mieszkaĔców miejscowoĞci nadmorskich Pomorza ĝrodkowego są: brak
miejsc postojowych, záa infrastruktura dojazdowa do miejscowoĞci nad Morzem
Baátyckim i nadmierna kongestia transportowa w okresie letnim, niedostosowana do natĊĪenia ruchu drogowego. Zmiany związane z budową dróg nastĊpują,
ale są rozciągniĊte w czasie i niewystarczające pod wzglĊdu oczekiwanych potrzeb mieszkaĔców oraz turystów. Budowa dróg dojazdowych i obwodnic
uwzglĊdniana jest w planach zagospodarowania przestrzennych miejscowoĞci
nadmorskich w celu poprawienia infrastruktury logistycznej, co moĪe przyczyniü siĊ do poprawy wizerunku i przewagi konkurencyjnej miejscowoĞci nadmorskich.
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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
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Streszczenie
W sytuacji powszechnej zgody, iĪ miarą konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa jest
jego pozycja rynkowa, istotnym dla badacza i dla przedsiĊbiorstwa staje siĊ zagadnienie
ustalenia, jakie elementy zasobów wewnĊtrznych przedsiĊbiorstwa (firmy) i jakie czynniki usytuowane poza firmą są determinantami lub hamulcami w osiąganiu poĪądanej
pozycji konkurencyjnej. W artykule skoncentrowano siĊ na próbie poszukiwania relacji, w ramach wycinka sektora turystyki uzdrowiskowej (wybrane tradycyjne przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe Pomorza Zachodniego), miĊdzy realizatorem polityki zdrowotnej kraju (NFZ) a osiąganą pozycją konkurencyjną przedsiĊbiorstw, dla których przychody z NFZ stanowią znaczącą czĊĞü przychodów z dziaáalnoĞci podstawowej. PoĞrednio na przyjĊtą koncepcjĊ wpáynĊáy poglądy uczonych z innych paĔstw postulujące
badania nad pozycjonowaniem rozwoju turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej
z uwzglĊdnieniem presji kosztów opieki zdrowotnej.
Zasadnicza czĊĞü pracy koncentruje siĊ na konfrontacji pozycji konkurencyjnej
zajmowanej przez wybrane kurorty Pomorza Zachodniego ustalonej empirycznie w innych badaniach nad konkurencyjnoĞcią sektora turystyki uzdrowiskowej regionu,
a polityką cenową NFZ stosowaną w kontraktach z tradycyjnymi (klasycznymi) przedsiĊbiorstwami uzdrowiskowymi. Posáugując siĊ danymi o cenach przyjĊtych w kontraktach na poszczególne segmenty lecznictwa uzdrowiskowego zawarte z konkretnymi
kontrahentami, wykazano, Īe ich zróĪnicowanie poĞrednio przyczyniáo siĊ do relatyw-
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nego obniĪenia potencjalnych przychodów badanych firm, co mogáo przeáoĪyü siĊ na
uzyskanie niĪszej pozycji konkurencyjnej w regionalnym wycinku sektora.
Sáowa kluczowe: przedsiĊbiorstwo uzdrowiskowe, przychody, pozycja konkurencyjna,
województwo zachodniopomorskie, Narodowy Fundusz Zdrowia

Wprowadzenie
Obserwator stanowisk w poglądach badaczy sektora turystyki uzdrowiskowej, a patrząc szerzej – turystyki zdrowotnej, napotyka na trzy orientacje
ogniskujące wokóá perspektywicznej kondycji oraz szans rozwojowych klasycznych (tradycyjnych) przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych w Polsce w drugiej
dekadzie XXI wieku, a wiĊc:
1. Utrzymującego siĊ wĞród polskich uczonych poglądu o szczególnym (unikalnym) charakterze krajowych kurortów, co podbudowane wieloletnimi
doĞwiadczeniami, znakomitą kadrą oraz walorami przyrodniczo-leczniczymi, stanowiü ma rĊkojmiĊ ich skutecznego funkcjonowania na otwartym
rynku konkurencyjnym. Jednak ostatnio pogląd ten zostaá przez polityków
zakwestionowany, czego wyrazem jest rezygnacja ministra skarbu paĔstwa
z utrzymania wáadztwa nad oĞmioma najlepszymi uzdrowiskami i ich ewentualnej sprzedaĪy inwestorom zagranicznym lub przekazania w rĊce samorządów wojewódzkich.
2. Podnoszonego przez M. Smith i C. Kelly oraz M. Smith i L. Puczko stanowiska, gáoszącego dla tradycyjnej turystyki uzdrowiskowej w Europie
(Francja, Niemcy, Czechy, Sáowacja, WĊgry i Polska) dwie drogi wyboru:
– pozostawania w dotychczasowych formach (produktach), co oznacza
utratĊ kontaktu z dynamicznie rozwijającym siĊ Ğwiatowym sektorem
turystyki zdrowotnej, lub
– dokonania gáĊbokiej restrukturyzacji produktowej i pójĞcia drogą wyznaczoną przez uzdrowiska amerykaĔskie (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
wyrazicielką jest szwajcarska uczona Susanne Hofer i jej zespóá. Wieloletnie studia nad kondycją swego sektora (oraz innych paĔstw) zaowocowaáy nastĊpującymi, najwaĪniejszymi, wnioskami:
a) merytorycznie turystyka zdrowotna związana jest z rynkiem osób chorych, a nie – jak to uznaje wielu badaczy – z rynkiem osób zdrowych,
stąd ponownego jednoznacznego zdefiniowania wymagają pojĊcia:
„rynek osób zdrowych” i „rynek osób chorych”,
b) sam termin „health{i}ness” (zdrowotnoĞü) to „straĪnik zdrowia” i jednoczeĞnie kulturowa zmiana paradygmatu z leczenia na zapobieganie,
c) dla badacza najwaĪniejszym staje siĊ uchwycenie momentu synergii
wypáywającej z rozwoju turystyki zdrowotnej oraz presji kosztów
opieki zdrowotnej i ich podnoszenia siĊ2.
Ta ostatnia koncepcja, nawiązująca poĞrednio do relacji pomiĊdzy kreatorami polityki zdrowotnej (makrootoczenie zewnĊtrzne) a jej realizatorami
(m.in. przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe), jest zasadniczym stymulantem celu
niniejszego artykuáu. Polskie przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowe są obiektywnie
uczestnikami gry na konkurencyjnym rynku (krajowym i europejskim), co zmusza ich – w myĞl koncepcji szkoáy zasobowej RBV – do efektywnej kombinacji
wáasnymi czynnikami wytwórczymi (zasobami); z drugiej strony – są komponentem krajowego systemu ochrony zdrowia z jego presją kosztów. Powstaje
zatem pytanie, na ile polityka, stosowana przez NFZ przy wycenie kontraktów
zdrowotnych, sprzyja lub dziaáa negatywnie na osiąganie przez kurorty dobrej
pozycji konkurencyjnej. Lub inaczej – co teĪ jest celem – ustalenie za J.B. Barneyem, na ile system finansowania przez NFZ podstawowego komponentu
przychodów przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych skutkowaá normalnymi, poniĪejnormalnymi lub powyĪejnormalnymi 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 Advantage, Addison Wesley Publishing Company, Inc., New York 1992, s. 31–33.
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1. KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowego i jej czynniki –
zdefiniowanie problemu
Problematyka „konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa” w ukáadzie: istota
i Ĩródáa konkurencyjnoĞci, definicje, struktura i model(e) konkurencyjnoĞci oraz
opis cech i desygnatów konkurencyjnoĞci ma tak ogromne krajowe i zagraniczne piĞmiennictwo, iĪ kierując siĊ ramami i celem artykuáu, z koniecznoĞci, poczynimy nastĊpujące zaáoĪenia:
1. Przyjmując, iĪ ostatecznym celem procesu konkurowania przedsiĊbiorstwa
jest osiągniĊcie dobrej pozycji konkurencyjnej, rozumianej przez pryzmat
udziaáu w rynku (sektorze), nie uniknie siĊ odpowiedzi na dwa pytania: Jak
dokonaü zwymiarowania pozycji konkurencyjnej i jak ustaliü, które (i w jakim stopniu) czynniki wpáynĊáy na ostateczny ksztaát pozycji konkurencyjnej. Jest to istotne, jako iĪ porterowska koncepcja przewag konkurencyjnych bazowaáa na homogenicznoĞci wnĊtrza (zasobów) przedsiĊbiorstwa,
upatrując w otoczeniu zewnĊtrznym czynników wpáywu. Odwrotne zaáoĪenia poczynili twórcy i teoretycy szkoáy zasobowej – przyjĊcie izolacji
wpáywu otoczenia zewnĊtrznego i poáoĪenie nacisku na kombinacjĊ zasobów wewnĊtrznych przedsiĊbiorstwa z budową systemu desygnatów
(np. „kompetencje” E.T. Penrose’a, „kluczowe kompetencje” C.K. Prahadala i G. Hamela, „przewaga czasowa” G. Stalka itd.).
2. Logika powstawania koncepcji dla potrzeb konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa wskazuje na fakt, iĪ wiĊkszoĞü teoretycznych dokonaĔ odnosiáa siĊ do
przemysáu, a dopiero wtórnie idee i koncepcje przenoszone byáy na obszary
innych sektorów. Stąd refleksja, na ile bardziej lub mniej uniwersalne koncepcje konkurencyjnoĞci w przemyĞle są przydatne dla sfery turystyki sensu
largo oraz turystyk szczegóáowych. I tu napotykamy na dwa stanowiska:
pierwsze – nazwijmy je: „partykularnym” – przejawia siĊ w postaci „konkurencyjnoĞci destynacji turystycznej”. W ramach autonomicznych studiów
i przemyĞleĔ powstaáy dwa modele konkurencyjnoĞci destynacji turystycznej – tzw. Model Calgary autorstwa Geoffreya I. Croucha i Brenta J.R. Ritchiego oraz zintegrowany model destynacji turystycznej Chulwona W. Kima i Larry’ego Dwyera4. Analiza struktury modeli, proponowanych czyn4

Modele obrosáy obfitą literaturą, ograniczymy siĊ wiĊc do przywoáania najaktualniejszych pozycji: G.I. Crouch, J.R.B. Ritchie, Destination Competitiveness, w: International Handbook on the Economics of Tourism, red. Larry Dwyer and Peter Forsyth, Edward Elgar Publishing
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ników wpáywu oraz miar wynikowych prowadzi do wywodu, iĪ stanowią
one dobry punkt odniesienia do analiz konkurencyjnoĞci gospodarek lub regionów, natomiast nie mają zastosowania do analiz na poziomie mikro.
3. Drugie stanowisko, którego wyrazicielem jest C.M. Reed, i które odnosi siĊ
do turystyki medycznej, gáosi, iĪ w ujĊciu makro turystyka zdrowotna (medyczna) stanowi nową formĊ jednostki handlowej lub wartoĞci dodanej produktu turystycznego. W skali globalnej turystyka medyczna (zdrowotna)
podobna jest do wielu sektorów przemysáowych, sprowadzanych do wzajemnie powiązanego wzrostu ponadnarodowych gospodarek5, co Ğwiadczy
o uniwersalizacji sektora, i ta konstatacja jest przydatna.
4. Kolejnym problem stojącym przed badaczem jest opowiedzenie siĊ odnoĞnie zakresu badawczego: Czy przyjmujemy wieloczynnikowe oddziaáywanie elementów zasobów, czy, stosując metodĊ izolacji, koncentrujemy siĊ
na pomiarze oddziaáywania jednego wybranego czynnika (determinanty) na
konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa oraz jego pozycjĊ konkurencyjną. Zasoby wiedzy w przedmiocie zainteresowania wskazują na przydatnoĞü obu
dróg postĊpowania. Analiza wieloczynnikowego wpáywu na pozycjĊ konkurencyjną przejawia siĊ w postaci modeli konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa, którego polskim przykáadem jest uniwersalny model zespoáu toruĔskiego pod kierownictwem M.J. Stankiewicza. Koncepcyjnie model integruje 4 podsystemy konkurencyjnoĞci (potencjaá konkurencyjny, przewaga
konkurencyjna, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna) i jednoczeĞnie umoĪliwia dezagregacjĊ systemu zasobów firmy na cząstki elementarne w postaci sfer zasobowo-funkcjonalnych oraz skáadników potencjaáu konkurencyjnoĞci (spk)6. Ze wzglĊdu na przyjĊcie oddziaáywania wielu czynników (w drugiej wersji model rozbito na 122 spk) i ĞwiadomoĞci
istnienia róĪnej siáy oddziaáywania nieodzownym staje siĊ postulat empiInc., 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
Szczegóáowe omówienie metodyki budowy modelu oraz jego dezagragacji w: Budowanie potencjaáu konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw w warunkach globalizacji, red. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, ToruĔ 1999, eadem, KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa.
Budowanie konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom
Organizatora, ToruĔ 2005.
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rycznego wyodrĊbnienia kluczowych skáadników potencjaáu konkurencyjnoĞci. Summa summarum model toruĔski moĪe byü zastosowany w innych
niĪ przemysá sektorach, takĪe w turystyce (turystyce uzdrowiskowej).
5. Badania jakoĞciowe nad turystyką umoĪliwiają dokonanie analizy wpáywu
jednego wybranego czynnika (parametru, elementu zasobów, elementu otoczenia zewnĊtrznego) na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa turystycznego
(konkurencyjnoĞü destynacji). W literaturze anglojĊzycznej znajduje siĊ
wiele prac poĞwiĊconych wybranym czynnikom wpáywu, miĊdzy innymi:
– badania A. Milmana i A. Pizama nad wpáywem opinii i referencji rodziny i znajomych odnoĞnie destynacji7,
– wiek turystów – badanie C. Ryana8,
– odlegáoĞü, a dostĊp do rynków turystycznych – praca zespoáu B. Courta9,
– jakoĞü infrastruktury i usáug turystycznych – badania E. Kellera i E. Smerala10 lub
– stan Ğrodowiska i zasobów naturalnych – prace H. Ayali oraz S.A. Zahry11.
Przytoczone powyĪej przykáady oraz inne badania szczegóáowe mogą byü
przydatne zarówno dla obszarów destynacji (gminy uzdrowiskowe), jak i konkretnych przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych na ich drodze do umacniania swojej
konkurencyjnoĞci. Jest to zarazem potwierdzenie sáusznoĞci przyjĊtej koncepcji
poszukiwania skutków wpáywu jednego wybranego czynnika na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa 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 Adopters, Inactives and Rejecters, „Journal of Travel Research” 1997, Summer, s. 35–43.
10

P. Keller, E. Smeral, Increased International Competition: New Challenges for Tourism Policies in European Countries. WTO/CEU-ETC Joint Seminar: Faced with Worldwide
Competition and Structural Changes, What are the Tourism Responsibilities of European Governments, 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 konkurencyjnoĞü klasycznych
(tradycyjnych) przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych
województwa zachodniopomorskiego
2.1. NFZ a struktura przychodów przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych

Ocena wpáywu elementów otoczenia zewnĊtrznego i zasobów wáasnych
kaĪdego przedsiĊbiorstwa (takĪe turystyki uzdrowiskowej) na jego potencjaá
i pozycjĊ konkurencyjną jest problemem skomplikowanym, a rezultaty badaĔ
mogą dostarczaü zaskakujących wyników. Za potwierdzenie tej uwagi mogą
posáuĪyü ustalenia J.J Sienkiewicz, zawarte w niepublikowanej dysertacji doktorskiej poĞwiĊconej pozycji konkurencyjnej przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych
województwa zachodniopomorskiego12. Autorka w badaniu obejmującym lata
2003–2010 posáuĪyáa siĊ próbą 33 przedsiĊbiorstw regionu naleĪących do sektora spa, wĞród których wyodrĊbniáa podgrupĊ 9 firm z przewagą tradycyjnych form lecznictwa uzdrowiskowego. W tejĪe podgrupie znalazáy siĊ
4 przedsiĊbiorstwa bĊdące do niedawna w gestii ministra skarbu paĔstwa
(„Uzdrowisko Koáobrzeg” SA, „Uzdrowisko ĝwinoujĞcie” SA, „Uzdrowisko
Poáczyn” SA, „Uzdrowisko KamieĔ Pomorski” Sp. z o.o.) oraz 5 innych przedsiĊbiorstw, które wyraziáy wolĊ uczestnictwa w badaniu (np. Centrum Zdrowia
i Relaksu „Verano” Sp. z o.o. w Koáobrzegu).
Reasumpcja badaĔ jest nastĊpująca:
1. Na podstawie danych iloĞciowych wykazano, iĪ tradycyjne przedsiĊbiorstwa pozostawaáy w duĪej zaleĪnoĞci od kontraktów z NFZ – Ğrednio
w okresie badanym kontrakty z NFZ stanowiáy 54% przychodów firm
omawianej podgrupy (mediana – 58,3, maksimum – 96,1, odchylenie standardowe – 37,9). Odpowiednio klienci komercyjni byli w 22,8% Ĩródáem
przychodów badanych uzdrowisk (mediana – 18,7, maksimum – 59,0, odchylenie standardowe – 18,7)13.
2. W pytaniu wyskalowanym od 0 do 4 odnoĞnie wpáywu zaproponowanych
czynników na pozycjĊ konkurencyjną kadra kierownicza dobrowolnie oce-

12

Vide: J.J. Sienkiewicz, Pozycja konkurencyjna przedsiĊbiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej na przykáadzie województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, Wydziaá Ekonomiczny, Szczecin 2012.
13

Vide: ibidem, tabela 4.2, s. 121.
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niáa wpáyw NFZ na poziomie przeciĊtnym (Ğrednia ocena wpáywu – 2,4,
najwyĪej oceniono zasoby wáasne – Ğrednia ocen 3,6)14.
3. W ramach oceny wpáywu skáadników potencjaáu konkurencyjnoĞci na pozycjĊ konkurencyjną spk „Powiązania z NFZ” w rankingu czynników zająá
w badanej podgrupie 22 miejsce (na ogóáem 56 spk), co uwzglĊdniając caáą
populacjĊ badawczą, daáo omawianemu spk 38 miejsce w rankingu czynników wpáywu15.
4. W otwartym pytaniu o bariery rozwoju przedsiĊbiorstw turystyki uzdrowiskowej w najbliĪszym dziesiĊcioleciu respondenci dali wnioskowi „NiepewnoĞü kontraktowania usáug z NFZ” 4,1% wskazaĔ – 8 miejsce na 18 zaproponowanych barier (najwiĊkszą barierą w opinii kadry kierowniczej tradycyjnych przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych są „Relatywnie niskie dochody
klientów” – 19,7% wskazaĔ)16.
5. Zasadniczą czĊĞü badania stanowi ustalenie pozycji konkurencyjnej (rankingu) przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych – ranking przeprowadzono dla lat
2004 i 2010 (wykorzystanie metod iloĞciowych). W podgrupie firm z przewagą tradycyjnych form lecznictwa uzdrowiskowego cztery firmy MSP zajĊáy 4 ostatnie miejsca w swojej podgrupie, ustĊpując „Verano” (5 miejsce). Na miejscu 6 nastąpiáa zamiana firm – za „Uzdrowisko ĝwinoujĞcie” –
„Uzdrowisko Koáobrzeg”. Ostatnie miejsce w obu rankingach zajĊáo
„Uzdrowisko KamieĔ Pomorski”. W rankingu caáej populacji (ogóáem
33 firmy) w 2010 „Verano” zajĊáo 16 miejsce (w 2004 roku – 10 miejsce),
„Uzdrowisko Koáobrzeg” – 19 miejsce (bez zmian), „Uzdrowisko ĝwinoujĞcie” – 21 miejsce (poprzednio 18), „Poáczyn-Zdrój” – 26 miejsce (poprzednio 23 miejsce)17.
Ustalenia empiryczne Autorki moĪna sprowadziü do dwóch wniosków generalnych:
a) badania ukazaáy istnienie rozziewu pomiĊdzy opiniami kadry menedĪerskiej na temat uwarunkowaĔ konkurencyjnoĞci swoich przedsiĊbiorstw (badania jakoĞciowe) 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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iloĞciowe), pokazującymi zobiektywizowane skutki procesu konkurowania18,
b) obliczenia z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki potwierdziáy
tzw. „prawdĊ obiegową” – im wiĊksze uzaleĪnienie przedsiĊbiorstwa
uzdrowiskowego od NFZ, tym gorsza konkurencyjnoĞü i pozycja
konkurencyjna przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowego.

2.2. Polityka cenowa NFZ a konkurencyjnoĞü i pozycja konkurencyjna
przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych regionu Pomorza Zachodniego

Narodowy Fundusz Zdrowia przez swoje oddziaáy wojewódzkie finansuje
pobyty lecznicze kierowanych kuracjuszy wedáug nastĊpujących produktów
leczniczych (w nawiasie kod produktu kontraktowanego)19:
1. Leczenie ambulatoryjne dorosáych i dzieci (08.1330.019.04).
2. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosáych (08.6100.021.05).
3. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosáych (08.6500.028.05).
4. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosáych w szpitalu uzdrowiskowym
(08.6100.022.05).
5. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosáych w sanatorium uzdrowiskowym (08.6100.029.05).
Ponadto NFZ stosuje system dopáat do osobodnia zakwaterowania i wyĪywienia (2 poziomy dofinansowana zaleĪne od sezonu) oraz dopáaty do osobodnia zakwaterowania i wyĪywienia osoby pracującej przy azbeĞcie (stawki
odpowiednio 7,33 zá i 7,50 zá).
Dysponując okreĞlonym budĪetem, NFZ wycenia procedury lecznicze dla
kaĪdego kontrahenta indywidualnie, co nie daje jednoznacznej odpowiedzi, na
ile ustalone stawki odpáatnoĞci są adekwatne do oceny bazy materialnej i kadry
medycznej w danym uzdrowisku, a na ile są wypadkową umiejĊtnoĞci negocjacyjnych obu stron kontraktu. NiezaleĪnie od objĊtych tajemnicą handlową

18

Wskazana dychotomia mieĞci siĊ w nurcie wątpliwoĞci podnoszonych przez metodologów turystyki, czy metody jakoĞciowe są adekwatne do skutecznego uporania siĊ z dynamiką
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

Szczecin.

Materiaáy wewnĊtrzne Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddziaá Zachodniopomorski,
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szczegóáów na etapie negocjacji, znaczne zróĪnicowanie zakontraktowanych
stawek uwidacznia siĊ na etapie realizacji umowy. Analiza zrealizowanych
w województwie zachodniopomorskim kontraktów (przyjĊliĞmy za punkt odniesienia rok 2010 jako korespondujący z ostatnim momentem badania konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych) wskazuje na znaczne zróĪnicowanie stawek zarówno miĊdzy przyjĊtymi produktami leczniczymi, jak i w obrĊbie produktów. I tak zdecydowanie najniĪej wycenia NFZ procedury związane z leczeniem ambulatoryjnym dorosáych i dzieci. W 2010 roku kontrakty
na tĊ procedurĊ otrzymaáy 2 uzdrowiska: Poáczyn-Zdrój i ĝwinoujĞcie, przy
czym Ğrednie stawki za procedurĊ wynosiáy:
– dla Poáczyna-Zdroju: 22,0 zá,
– dla ĝwinoujĞcia: 25,0 zá (stawka wyĪsza o 13,6 %).
Uwarunkowania zasobowe uzdrowisk zachodniopomorskich powodują, iĪ
najczĊĞciej kontraktowane są produkty leczenia uzdrowiskowego szpitalnego
lub sanatoryjnego osób dorosáych, stąd kwoty finansowe pozyskiwane z procedur dotyczące wymienionych procedur stanowią gros przychodów firm uzdrowiskowych. Zestawienia wybranych kontraktów z NFZ na leczenie osób dorosáych prezentują tabele 1 i 2.
Tabela 1
Kontrakty NFZ i Ğrednie stawki w uzdrowiskowym leczeniu szpitalnym dorosáych
w 2010 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

PrzedsiĊbiorstwo uzdrowiskowe
„Uzdrowisko Poáczyn” SA
Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk”
– ĝwinoujĞcie
„Uzdrowisko KamieĔ Pomorski” Sp. z o.o.
„Uzdrowisko ĝwinoujĞcie” SA
„Uzdrowisko Koáobrzeg” SA

ĝrednia stawka (zá)
84,0
71,0
62,0: 63,0; 78,0
88,0
80,0; 87,0

ħródáo: zestawienie wáasne na podstawie materiaáów NFZ Oddziaá Zachodniopomorski
w Szczecinie.
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Tabela 2
Kontrakty NFZ i Ğrednie stawki w uzdrowiskowym leczeniu sanatoryjnym dorosáych
w 2010 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PrzedsiĊbiorstwo uzdrowiskowe
„Uzdrowisko Poáczyn” SA
„Arka-Mega” SA
„Uzdrowisko ĝwinoujĞcie” SA
„Uzdrowisko Koáobrzeg” SA
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wodnik”
Centrum Zdrowia i Urody „Verano”
OSW „Posejdon”

ĝrednia stawka (zá)
65,0; 66,0
73,0
70.0; 71,0
72,0
71,0
73,0
68,0; 70,0

ħródáo: zestawienie wáasne na podstawie materiaáów NFZ Oddziaá Zachodniopomorski
w Szczecinie.

Dane zawarte w powyĪszych tabelach, wskazując na rozpiĊtoĞci stawek,
sygnalizują dwie grupy problemów:
a) ilustrują róĪnice w potencjale (zasobach) uzdrowisk – relatywnie najwyĪsze stawki osiągnĊáy przedsiĊbiorstwa o wysokim standardzie wyposaĪenia, sprzĊtu medycznego i kadry (Koáobrzeg, ĝwinoujĞcie); niĪsze ceny osiągaáy uzdrowiska ze Ğrednią lub gorszą infrastrukturą
leczniczą (Poáczyn, KamieĔ Pomorski),
b) konfrontacja stawek u porównywalnych rywali rynkowych wskazuje
na potencjalne utracone korzyĞci w przychodach. I tak za leczenie
szpitalne dorosáych „Uzdrowisko Koáobrzeg” za czĊĞü kontraktu
otrzymaáo o 10% przychodów mniej niĪ „Uzdrowisko ĝwinoujĞcie”,
za drugą czĊĞü odpowiednio 1,1% mniej. W leczeniu sanatoryjnym dorosáych lepszymi cenami legitymowaáo siĊ „Uzdrowisko Koáobrzeg”.
WiĊksze rozpiĊtoĞci obserwujemy miĊdzy liderami kontraktów a firmami z najgorszymi stawkami: relacje „ĝwinoujĞcie” – „KamieĔ
Pomorski” wyniosáy miĊdzy 1,42:1 a 1,128:1 (leczenie szpitalne dorosáych) oraz „Verano” – „Polczyn-Zdrój” – miĊdzy 1,12:1 a 1,106:1
(leczenie sanatoryjne dorosáych). JeĞli potencjalnie utracone korzyĞci naáoĪy siĊ na ogólny wynik z dziaáalnoĞci danego przedsiĊbiorstwa uzdrowiskowego, to w sytuacji relatywnie niskiej rentownoĞci
sektora uzdrowiskowego moĪna mówiü o pewnym wypaczeniu
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standingu tegoĪ sektora, co przeáoĪyáo siĊ na niską ocenĊ pozycji
konkurencyjnej.
Najkorzystniejsze stawki oferowaá NFZ dla procedur rehabilitacji. W jej
ramach „Uzdrowisko Poáczyn” zakontraktowaáo w 2010 roku usáugi rehabilitacji szpitalnej za stawkĊ 119,0–125,0 zá, a „KamieĔ Pomorski” za stawkĊ
122,0 zá/procedura, w rehabilitacji sanatoryjnej firmy te realizowaáy kontrakty
odpowiednio za stawki 94,0–96,0 zá i 89,0 zá, co jednak – jak wspomniano
wczeĞniej – nie znalazáo odzwierciedlenia w dobrej pozycji konkurencyjnej
tychĪe kurortów.

Podsumowanie
Przedstawiony obraz wpáywu Narodowego Funduszu Zdrowia jako najwaĪniejszego czynnika otoczenia zewnĊtrznego na konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych jest, mimo zasygnalizowania problemu, niezadawalający, poniewaĪ systemy monitoringu wewnĊtrznego parametrów firmy albo nie
istnieją, albo są nieprecyzyjne. Zarówno nauka, jak i same zainteresowane
przedsiĊbiorstwa nie mają wiedzy o drugiej stronie usáugi, jaką są profesjonalnie ustalone koszty na kaĪdą procedurĊ leczniczą, stąd trudny lub wrĊcz niemoĪliwy jest dyskurs o konkurencyjnoĞci kosztowej.
Na obecnym etapie presji kosztowej w krajowym systemie ochrony zdrowia firmy, które zamierzają podtrzymywaü wieloletnie tradycje uzdrowisk,
mają do wyboru dwie drogi:
a) bezinwestycyjną – skrócenie czasu uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosáych. Takie rozwiązanie przyjĊáy kurorty niemieckie
– w Polsce turnus trwa 28 lub 21 dni, w Niemczech Ğredni turnus trwa
7,3 dnia,
b) inwestycyjną – co jest zgodne z postulatami M. Smith i L. Puczko –
dokonanie restrukturyzacji produktowej, w wyniku której struktura
przychodów (portfel klientów) mógáby ksztaátowaü siĊ jak nastĊpuje:
maksymalnie 30–33% kontrakty z NFZ, 30–33% klienci komercyjni
(krajowi i zagraniczni), pozostaáa czĊĞü potencjaáu winna byü przeznaczona na turystykĊ medyczną. I to zagadnienie winno byü
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 becomes a question as to what elements of the internal resources of the enterprise (business) 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 Pomerania), 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 research 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 contracts with traditional (classical) companies. Using data about the rates adopted in contracts for individual segments contained spa treatment with specific contractors demonstrated that their diversification indirectly contributed to the relative reduction in potential revenue of the companies, which could translate into lower gain competitive position 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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STAN OBECNY I MOĩLIWOĝCI ROZWOJU
TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W POLSCE

Streszczenie
Zachodzące przemiany spoáeczno-demograficzne w spoáeczeĔstwie polskim oraz
sprzyjające warunki przyrodnicze są istotnymi czynnikami rozwoju turystyki uzdrowiskowej.
W artykule przedstawiono istotĊ turystyki uzdrowiskowej jako jednej z form turystyki dobrze rozwijającej siĊ w Polsce. Zwrócono uwagĊ na jej znaczenie w lecznictwie, wypoczynku i rekreacji. Do podstawowych warunków rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce zaliczono czynniki spoáeczno-demograficzne, przyrodnicze i organizacyjne. Wymienione uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej są równieĪ szansą jej
dalszego rozwoju. Artykuá powstaá na podstawie analizy literatury przedmiotu i materiaáów statystycznych oraz wyników obserwacji wáasnej.
Sáowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, warunki spoáeczno-demograficzne, przyrodnicze, organizacyjne, perspektywy rozwoju

Wprowadzenie
Turystyka uzdrowiskowa jako jedna z form turystyki ma dobre perspektywy rozwoju w najbliĪszej przyszáoĞci. Jej podstawą jest nie tylko propagowanie
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zdrowego stylu Īycia w polskim spoáeczeĔstwie, ale równieĪ rehabilitacja poszpitalna, leczenie chorób przewlekáych i związana z dbaáoĞcią o zdrowie profilaktyka lecznicza. W dzisiejszych czasach uzdrowiska, oprócz faktu bycia
oĞrodkami leczenia, są takĪe miejscem wypoczynku i regeneracji siá. MiejscowoĞci uzdrowiskowe konkurują ze sobą w oferowaniu pensjonariuszom coraz to
bogatszej oferty swoich usáug. Znakomity wizerunek w spoáeczeĔstwie, wielu
uzdrowisk to rezultat nie tylko ich roli na rynku usáug zdrowotnych, ale takĪe
duĪej atrakcyjnoĞci turystycznej i rekreacyjnej związanej z lokalizacją na ich
obszarach walorów turystycznych1 i rekreacyjnych.
Celem artykuáu jest przedstawienie stanu obecnego rozwoju polskich
uzdrowisk oraz podstawowych uwarunkowaĔ. Praca zostaáa napisana na podstawie analizy literatury przedmiotu i materiaáów statystycznych oraz wyników
obserwacji wáasnej.

1. Istota turystyki uzdrowiskowej
W literaturze przedmiotu nie ma peánej zgodnoĞci co do zakresu turystyki
w uzdrowiskach ze wzglĊdu na peánione podstawowe funkcje, czyli: lecznictwa
uzdrowiskowego i turystyczną. Spotkaü moĪna róĪne jej okreĞlenia. NajczĊĞciej
uzdrowiskowy ruch turystyczny i związana z nim dziaáalnoĞü okreĞlane bywają
jako „turystyka uzdrowiskowa”, „turystyka zdrowotna” oraz „turystyka lecznicza”2.
C. Kaspar i P. Fehrlin okreĞlają turystykĊ kuracyjną (uzdrowiskową) „jako
caáoĞü stosunków, dziaáaĔ i zjawisk, które wynikają z pobytów osób udających
siĊ w celach lecznictwa uzdrowiskowego oraz podróĪy do uzdrowisk i powrotów do miejsc zamieszkania”3.

1

J. Sala, Turystyka jako czynnik rozwoju uzdrowiska Szczawnica, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, WSTiH w GdaĔsku, 2009, s. 313.
2

A. Hadzik, ToĪsamoĞü terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncepcja turystyki zdrowotnej uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red.
M. Boruszczak, WSTiH w GdaĔsku, GdaĔsk 2009, s. 83.
3

Ibidem.
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Z. KrasiĔski áączy turystykĊ uzdrowiskową z pobytami w celach leczniczych pod sanatoryjną opieką lekarską4. Z kolei M. Januszewska definiuje turystykĊ uzdrowiskową jako wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacją, lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi
Ğwiadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego5. Natomiast
W.W. Gaworecki podkreĞla, Īe turystyka uzdrowiskowa realizowana jest
w miejscowoĞciach okreĞlanych jako uzdrowiska. A uzdrowisko to obszar, na
którym prowadzone jest lecznictwo zdrojowe i który zostaá wydzielony w celu
wykorzystania i ochrony naturalnych surowców leczniczych6. A. Szwichtenberg
wyróĪniá cechy turystyki uzdrowiskowej, a mianowicie przede wszystkim znikomą sezonowoĞü pobytów i krajowy charakter wyjazdów7. Wedáug A. Lewandowskiej na atrakcyjnoĞü turystyczną produktu turystyki uzdrowiskowej wpáywają:
– naturalne walory, jak: wody lecznicze, gazy lecznicze, klimat leczniczy, peloidy, parki zdrojowe, ĞcieĪki spacerowe, obszary prawnie chronione,
– walory turystyczne: udziaá powierzchni leĞnej w powierzchni gminy
uzdrowiskowej, zabytki, muzea i atrakcje, znajdujące siĊ na terenie
gminy uzdrowiskowej, imprezy kulturalno-rozrywkowe odbywające siĊ
w miejscowoĞci uzdrowiskowej, szlaki turystyczne,
– infrastruktura uzdrowiskowa (ĞcieĪki zdrowia, publiczne pijalnie wód,
miejsca koncertowe),
– infrastruktura turystyczna i paraturystyczna: liczba obiektów noclegowych, urządzenia sportowo-rekreacyjne, instytucje kulturalne,
– stan Ğrodowiska naturalnego, jego czystoĞü i dziaáania ich wynik z zakresu ochrony Ğrodowiska,

4
Z. KrasiĔski, Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy spoáeczne 1999 roku, w: Rozwój usáug turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Goáembski, AE PoznaĔ 1999,
s. 93.
5

M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce,
w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Wyd. Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin
2004, s. 124.

s. 51.

6

W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37.

7

A. Szwichtenberg, Podstawy turystyki, Wyd. Politechniki KoszaliĔskiej, Koszalin 2000,

Jowita Górka, Agnieszka Wartecka-WaĪyĔska

196

– dostĊpnoĞü komunikacyjna, w tym: drogi krajowe, poáączenia kolejowe, turystyczne Ğrodki transportu w regionie itp.8
A. Hadzik uwaĪa, Īe turystyka uzdrowiskowa, której podstawĊ stanowi turystyka zdrowotna, moĪe ponadto obejmowaü inne rodzaje dziaáalnoĞci turystycznej, w tym m.in. turystykĊ kulturową, biznesową, kongresową, wiejską,
przygodową oraz turystykĊ tranzytową i przygraniczną dla obszarów uzdrowiskowych poáoĪonych blisko granicy paĔstwowej9.

2. Warunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej
W artykule uwzglĊdniono trzy grupy podstawowych uwarunkowaĔ determinujących rozwój turystyki uzdrowiskowej. Są to: uwarunkowania spoáeczno-demograficzne, przyrodnicze i organizacyjne.

2.1. Uwarunkowania spoáeczno-demograficzne

W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, których udziaá w ogólnej populacji w 2012 roku wynosiá
17,8% (tabela 1). W nadchodzących latach nastąpi przyspieszenie procesu starzenia siĊ ludnoĞci. Wedáug prognoz GUS-u do 2015 roku liczba ludnoĞci
w wieku emerytalnym zwiĊkszy siĊ o kolejny prawie 1 mln osób, a udziaá tej
grupy moĪe osiągnąü okoáo 20%.
Zmiany demograficzne, które mają przyspieszyü od 2015 roku, tworzą
wiĊc nowe spoáeczeĔstwo. Liczba osób starszych w wieku 65–79 lat znacznie
wzrasta i tendencja ta potrwa mniej wiĊcej do 2030 roku. JeĪeli utrzymają siĊ
bieĪące trendy, osoby te bĊdą bardziej aktywne i o lepszym zdrowiu10.
8
A. Lewandowska, Analiza atrakcyjnoĞci Koáobrzegu dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej, w: „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 488, Szczecin 2008, s. 212.
9

A. Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne ujĊcie problemu, w: „Ekonomiczne
Problemy Turystyki” nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 488, Szczecin
2008, s. 17–18.
10
A. Wartecka-WaĪyĔska, OĞrodki odnowy biologicznej uzupeánieniem turystyki zdrowotnej, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, WSTiH w GdaĔsku, GdaĔsk 2009, s. 267.

197

Stan obecny i moĪliwoĞci rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Tabela 1
LudnoĞü wedáug wieku w wybranych latach (stan w dniu 31.12 podanego roku)

Wyszczególnienie
LudnoĞü ogóáem
w wieku:
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym

1999

2000

Lata
2009
w tysiącach

2010

2012

1999

Lata
2000
2009
w odsetkach

2010

2012

38073

38254

38167

38204

38542

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11040
22148
4885

9333
23261
5660

7231
24624
6312

7126
24640
6438

7061
24621
6860

29,0
58,2
12,8

24,4
60,8
14,8

19,0
64,5
16,5

18,6
64,5
16,9

18,3
63,9
17,8

ħródáo: www.stat.gov.pl, 2.02.2013.

Stan zdrowia ludnoĞci w kaĪdym kraju jest efektem oddziaáywania wielu
czynników, nie zawsze bezpoĞrednio czy nawet poĞrednio zaleĪnych od samego
czáowieka. SpoĞród czynników decydujących o szybkoĞci i tempie starzenia
najwiĊksze znaczenie mają: uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania Ğrodowiskowe (warunki Īycia i pracy), przebyte choroby oraz styl Īycia11.
Na stan zdrowia spoáeczeĔstwa wpáywa miĊdzy innymi rozwój turystyki
zdrowotnej. Podstawowym zadaniem uzdrowisk i podmiotów w nich dziaáających jest Ğwiadczenie usáug leczniczych. Jednak dla ich dynamicznego rozwoju
celowe jest rozszerzenie oferty tych usáug oraz wprowadzenie nowych produktów turystyki zdrowotnej12.
Wraz z wydáuĪeniem siĊ Ğredniej dáugoĞci Īycia nastĊpuje aktywizacja
spoáeczna osób starszych. Z tego powodu niektóre kraje Unii Europejskiej wydáuĪają moment przejĞcia na emeryturĊ – na 65. (Hiszpania), 67. (Niemcy, Polska), lub 68. (Wielka Brytania, Wáochy) rok Īycia.
Dzisiaj 60-letnia kobieta, przechodząca na emeryturĊ wedáug prognoz demograficznych ma jeszcze przed sobą 22,5 roku Īycia, a mĊĪczyzna – 17. Jest
to okres aktywnego, zawodowego zagospodarowania. Stąd teĪ jawi siĊ potrzeba
i wzrasta szansa na rozwój turystyki uzdrowiskowej, czĊĞü emerytów bowiem
zapewne zachce kontynuowaü pracĊ. Praca osób w tym wieku to równieĪ koniecznoĞü ekonomiczna, ale i w konsekwencji potrzeba regeneracji siá oraz
ochrony zdrowia, poparta zwiĊkszonymi dochodami. WyjĞcie naprzeciw tej
tendencji w zakresie odpowiednich usáug turystyczno-rekreacyjnych i uzdrowi11

Ibidem.

12

Ibidem.

Jowita Górka, Agnieszka Wartecka-WaĪyĔska

198

skowych staje siĊ pilną koniecznoĞcią. Szczególnie niezbĊdny wydaje siĊ rozwój usáug geriatrycznych, związanych ze stanem zdrowia ludzi starszych13.
WĞród istotnych spoáecznych zmian zachodzących w polskim spoáeczeĔstwie niewątpliwie waĪnym jest spadek liczby urodzeĔ, wzrost wskaĨnika skolaryzacji brutto, wzrost gospodarstw domowych tworzonych przez osoby samotne oraz „kryzys polskiej rodziny”. Niska liczba urodzeĔ juĪ od ponad 20 lat
nie gwarantuje prostej zastĊpowalnoĞci pokoleĔ. W 2011 roku wspóáczynnik
dzietnoĞci wyniósá niespeána 1,3, co oznacza jego wzrost (o 0,08 pkt) w stosunku do odnotowanego w 2003 roku, w którym wskaĨnik ten byá najniĪszy w caáym okresie powojennym. Oznacza to równieĪ, Īe jest on w dalszym ciągu niĪszy o okoáo 0,85 pkt od wielkoĞci optymalnej, okreĞlanej jako korzystna dla
stabilnego rozwoju demograficznego14.
W roku akademickim 2010/2011 w 460 szkoáach wyĪszych ksztaáciáo siĊ
1841,3 tys. osób, podczas gdy w roku akademickim 1990/91 byáo to niewiele
ponad 400 tys. osób. Wspóáczynnik skolaryzacji brutto15 wzrósá wiĊc w tym
czasie z 12,9 do 53,8%16.
Obok wymienionych niektórych uwarunkowaĔ spoáecznych i demograficznych, w kontekĞcie rozwoju i programowania turystyki uzdrowiskowej,
uwagĊ zwracają równieĪ towarzyszące im pewne tendencje zmian antropologicznych – nie zawsze uwzglĊdnianych i docenianych w wymienianym wzglĊdzie17. W ostatnich 37 latach Polak urósá przeciĊtnie o 7 cm. WczeĞniej przyrost
o 7 cm trwaá dwukrotnie dáuĪej. Aktualnie przeciĊtny Polak ma 177,5 cm, co
kwalifikuje nas do Ğwiatowej czoáówki. Z badaĔ Zakáadu Antropologii PAN we
Wrocáawiu wynika, Īe jedna grupa spoáeczna roĞnie w Polsce zdecydowanie
szybciej od innych – są to dzieci przedsiĊbiorców, które 20 lat temu byáy
o 0,5 cm niĪsze od rówieĞników wywodzących siĊ z inteligencji, a dzisiaj są
liderami wzrostu i mierzą Ğrednio 181 cm. Dzieci biznesmenów i inteligentów

13
J. àoboda, Niektóre uwarunkowania spoáeczne i dylematy wspóáczesnoĞci a turystyka
uzdrowiskowa, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd.
WyĪsza Szkoáa Zarządzania, Wrocáaw 2006, s. 14.
14

www.mpips.gov, 2.02.2013.

15

Relacja liczby osób uczących siĊ (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie
ksztaácenia (niezaleĪnie od wieku) do liczby ludnoĞci (stan w dniu 31.12.) w grupie wieku okreĞlonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.
16

www.mpips.gov, 2.02.2013.

17

J. àoboda, Niektóre uwarunkowania spoáeczne..., s. 17.
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są szczuplejsze, bardziej aktywne fizycznie niĪ inni, dáuĪej oraz wolniej siĊ
starzeją18.
WiĊkszy wzrost Polaków o 7 cm we wspomnianym okresie – a o 15 cm na
początku XX wieku, to ogromna i znacząca zmiana biologiczna o róĪnorodnych
skutkach. Uwidaczniają siĊ one m.in. w koniecznoĞci zmiany numeracji i wielkoĞci produkowanej odzieĪy, obuwia, rozmiarach mebli, áóĪek, urządzeĔ i instrumentów medycznych – w tym równieĪ sáuĪących odnowie biologicznej
i innym celom rekreacyjnym19.
W Ğwietle tych tendencji organizatorzy turystyki powinni przygotowywaü
i dostosowywaü oferty turystyczne do tych zmian. Jest to takĪe szansa dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej, która ze wzglĊdu na zmiany spoáeczno-demograficzne bĊdzie odgrywaáa niewątpliwie istotną rolĊ w zaspakajaniu
potrzeb turystyczno-rekreacyjnych.

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze

Uzdrowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych, to teren, na którym prowadzone jest lecznictwo
uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących siĊ na
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. W przypadku speánienia
wymogów, o których wyĪej mowa, obszarowi temu nadawany jest status
uzdrowiska20.
W Polsce obszary uznane za uzdrowiska moĪna podzieliü ze wzglĊdu na:
1. PoáoĪenie geograficzne:
– uzdrowiska nizinne (poáoĪone do 200 m n.p.m.),
– uzdrowiska nadmorskie (poáoĪone w odlegáoĞci nie wiĊkszej niĪ
3 km od brzegu morza),
– uzdrowiska podgórskie (poáoĪone od 200 do 400 m n.p.m.),
– uzdrowiska górskie (poáoĪone 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 obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. DzU 2005 nr 167, poz. 1399.
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2. WystĊpujące naturalne surowce lecznicze:
– zdrojowiska – uzdrowiska mające wody lecznicze,
– uzdrowiska borowinowe – oparte na leczeniu borowiną,
– uzdrowiska mieszane – mające wody lecznicze i borowinĊ.
Tabela 2
Podziaá uzdrowisk ze wzglĊdu na poáoĪenie geograficzne
Rodzaj uzdrowiska
Uzdrowiska nizinne

Uzdrowiska nadmorskie
Uzdrowiska podgórskie

Uzdrowiska górskie

Sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
Obszary ochrony uzdrowiskowej

Przykáad
Augustów, Krasnobród, Busko-Zdrój, NaáĊczów, Ciechocinek, Poáczyn-Zdrój, Goczaákowice-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Goádap, Solec-Zdrój, Uniejów, Horyniec
Zdrój, SupraĞl, Inowrocáaw, Swoszowice, Konstancin,
Wieniec-Zdrój
KamieĔ Pomorski, ĝwinoujĞcie, Koáobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki
Cieplice-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Dáugopole-Zdrój, PolaĔczyk, Duszniki-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawno-Zdrój,
Kudowa-Zdrój, UstroĔ, Muszyna-Zdrój, Wapienne
Jedlina-Zdrój, Szczawnica, Krynica-Zdrój, ĝwieradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, ĩegiestów-Zdrój
Wieliczka
Latoszyn

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie www.mz.gov.pl, 2.02.2013.

W krajowych uzdrowiskach moĪna skorzystaü z usáug leczniczych dotyczących takich schorzeĔ, jak: choroby ukáadu oddechowego (22 miejscowoĞci),
choroby narządów ruchu i reumatyczne (24), choroby ukáadu krąĪenia (18),
choroby ukáadu trawienia (13), choroby ukáadu moczowego (4), choroby ukáadu
wydzielania wewnĊtrznego i przemiany materii (9), choroby skóry (4), choroby
kobiece (6), stan po Īóátaczce zakaĨnej. 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), Īelaziste (4),
wapniowe (4), siarczkowe (4), termalne (3), radoczynne (3), borowe (3) 21.
Oprócz bogatych záóĪ naturalnych i bogatej oferty usáug leczniczych polskie uzdrowiska charakteryzuje urozmaicony krajobraz i klimat, bliskoĞü parków narodowych i rezerwatów przyrody, duĪego miasta w zasiĊgu 100 km oraz
poáoĪenie nieopodal atrakcji turystycznych. Warto podkreĞliü, Īe Ğrednio pod
wzglĊdem liczebnoĞci uzdrowisk w latach 2007–2010 Polska zajmuje wysokie
5 miejsce w tym rankingu.

2.3. Uwarunkowania organizacyjne

Turystyka uzdrowiskowa naleĪy do dwóch istotnych dla czáowieka systemów: zdrowia i turystyki. W sferze regulacji organizacyjnej standardy obu systemów wyznacza Organizacja Narodów Zjednoczonych, a doprecyzowują dwie
wyspecjalizowane organizacje: ĝwiatowa Organizacja Turystyki (UN WTO)
oraz ĝwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)22.
Administracja rządowa odpowiada za realizacjĊ polityki turystycznej oraz
polityki zdrowotnej paĔstwa. Problematyka turystyki uzdrowiskowej wchodzi
w zakres obu polityk. Zarówno zdrowie, jak i turystyka uznane zostaáy za dziaáy
administracji rządowej. Dziaá turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania
turystycznego kraju oraz mechanizmy regulacji rynku turystycznego. Natomiast
dziaá zdrowie obejmuje m.in. ochronĊ zdrowia organizacjĊ opieki zdrowotnej
oraz lecznictwo uzdrowiskowe23.
W 2000 roku powoáano do Īycia Polską OrganizacjĊ Turystyczną (POT).
Jest to organizacja non-profit mająca na celu przede wszystkim promocjĊ Polski
w kraju i za granicą. W ramach swojej dziaáalnoĞci statutowej zajmuje siĊ ona
m.in. promocją turystyki uzdrowiskowej. Niewątpliwie istotną rolĊ w rozwoju
turystyki uzdrowiskowej odgrywa równieĪ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Narodowy Fundusz Zdrowia to paĔstwowa jednostka organizacyjna mająca
osobowoĞü prawną, która wspiera Ğwiadczenie usáug uzdrowiskowych. Usáugi
21
J. Kowal, Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach – zasoby gospodarcze i tendencje
rozwojowe, w: Turystyka uzdrowiskowa…, s. 167.
22
T. Studzieniecki, Organizacje rządowe i pozarządowe w turystyce uzdrowiskowej,
w: Turystyka uzdrowiskowa..., s. 43.
23

Ibidem, s. 47.
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te Ğwiadczone są w nastĊpujących organizacyjnych formach lecznictwa uzdrowiskowego: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria
uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe.
Powodzenie rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest uzaleĪnione nie tylko
od zainteresowania samych turystów, ale wielu innych czynników, wĞród których bardzo istotnymi stają siĊ aktywnoĞü samorządu gminnego i gotowoĞü
wspóápracy z podmiotami lecznictwa uzdrowiskowego. To samorządy są odpowiedzialne za rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w postaci
szlaków turystycznych, nowych zaáoĪeĔ parków uzdrowiskowych, innych urządzeĔ sportowo-rekreacyjnych. Oprócz infrastruktury samorządy powinny zadbaü takĪe o szeroko rozumianą ofertĊ kulturalną, która w bardzo istotny sposób moĪe uatrakcyjniü pobyt w miejscowoĞciach uzdrowiskowych. WaĪna jest
takĪe wáasna polityka podatkowa samorządów i rozsądne przeznaczenie wpáywów z opáaty uzdrowiskowej na rozwój niezbĊdnej infrastruktury24.
Szczególną jednak rolĊ na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce przypisuje siĊ przede wszystkim nastĊpującym organizacjom: Izbie Gospodarczej Uzdrowiska Polskie, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, Unii
Uzdrowisk Polskich i Polskiemu Towarzystwu Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
WaĪnym organizacyjnym aspektem polskich uzdrowisk jest proces ich
prywatyzacji. W latach 2010–2011 zostaáy zakoĔczone procesy prywatyzacyjne
dotyczące 13 spóáek uzdrowiskowych. àączna kwota uzyskana ze sprzedaĪy
spóáek wyniosáa 473 144 501,41 zá. Ministerstwo Skarbu PaĔstwa nadal jeszcze
sprawuje nadzór wáaĞcicielski wobec 25 spóáek uzdrowiskowych, z czego 11 to
jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa. RozpoczĊty proces prywatyzacji uzdrowiskowych spóáek Skarbu PaĔstwa zmierza do poprawy efektywnoĞci ich funkcjonowania i dalszego rozwoju przez pozyskanie inwestora strategicznego25.

24
25

Ibidem, s. 43.

Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich, Forum Regionów, Seminariów i Wyjazdów Studyjnych, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Szczawnica 2012, s. 16–17.
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3. Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej
Od kilkunastu lat na rynku usáug turystycznych jest zauwaĪalny wzrost
liczby osób poszukujących usáug uzdrowiskowych, poszerzonych o peáną ofertĊ
innych usáug prozdrowotnych. Sam zakres usáug prozdrowotnych jest bardzo
rozbudowany i obejmuje: od oferty szeroko pojĊtej promocji zdrowia, przez
profilaktykĊ, aĪ po modne i snobistyczne modelowanie sylwetki swojego ciaáa.
MiejscowoĞci uzdrowiskowe oferują ponadto bardzo zadbane Ğrodowisko przyrodnicze o nieskaĪonym powietrzu i bardzo dobrze zachowanej szacie roĞlinnej26. Turystyka uzdrowiskowa pojawia siĊ w zmiennym nasileniu, wykorzystując rosnące zapotrzebowanie na dziaáania zapobiegające zagroĪeniom cywilizacyjnym i daje szansĊ odnowy biologicznej i psychofizycznej.
Obecnie na Ğwiecie pojawia siĊ coraz wiĊcej zagroĪeĔ i chorób cywilizacyjnych, w związku z tym niezbĊdne jest podjĊcie zdecydowanych dziaáaĔ,
które winny zmierzaü do poprawy naszego zdrowia. Wraz ze wzrostem ĞwiadomoĞci prozdrowotnej zmianie ulega struktura pobytów w polskich uzdrowiskach. Pobyt tam naleĪy wiązaü nie tylko z osobami starszymi i schorowanymi,
ale moĪna zaobserwowaü coraz wiĊkszy odsetek máodych korzystających z szeroko pojĊtej promocji zdrowia. Wzrastające zainteresowanie turystyką uzdrowiskową wynika takĪe z coraz lepszej dostĊpnoĞci komunikacyjnej do oĞrodków
Ğwiadczących róĪne usáugi uzdrowiskowe. To powoduje zwiĊkszenie siĊ liczby
kuracjuszy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Optymistycznie ksztaátuje to
perspektywĊ rozwoju turystyki uzdrowiskowej.
Do placówek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w 2010 roku trafiáo
638 tys. pacjentów i kuracjuszy. W stosunku do 2005 roku byáa to liczba wiĊksza o 5,2%. W szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych w 2010 roku przebywaáa 572,9 tys. kuracjuszy. Biorąc za podstawĊ porównania 2005 rok, liczba ta
wzrosáa o 4,0%27. W 2010 roku z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce skorzystaáo 40,4 tys. turystów z zagranicy. Porównując z rokiem 2005, liczba ta zmalaáa o 17,1 tys. osób (29,8%)28.
26

J. Hermaniuk, J. Krupa, Wspóáczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering,
Wydawnictwo Instytut Gospodarki WyĪszej Szkoáy Informatyki i Zrządzania, Rzeszów 2010,
s. 40.
27
Gáówny Urząd Statystyczny w Krakowie. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach
2000–2010, s. 79.
28

Ibidem, s. 79–85.

Jowita Górka, Agnieszka Wartecka-WaĪyĔska

204

Do bardziej znanych w Polsce uzdrowisk zalicza siĊ: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, KrynicĊ-Zdrój, KudowĊ-Zdrój, NaáĊczów, PolanicĊ-Zdrój i SzczawnicĊ. Autorki niniejszego artykuáy zaprezentowaáy poniĪej krótką charakterystykĊ niektórych z wymienionych uzdrowisk.
Busko-Zdrój uwaĪane jest za jedno z najwaĪniejszych uzdrowisk w Polsce.
Uzdrowisko o klimacie nizinnym, powstaáe na początku XIX wieku, oferuje
miejsca dla ponad 2000 kuracjuszy. Sáynie z licznych wód leczniczych: chlorkowo-sodowych, siarczkowo-siarkowodorowych, jodkowych i bromkowych.
Istnieje tam takĪe moĪliwoĞü skorzystania z zabiegów borowinowych, kąpieli
mineralnych, hydroterapii oraz inhalacji. Kuracjusze mogą korzystaü na miejscu
z wielu atrakcji turystycznych29. W parku zdrojowym mieĞci siĊ najstarsze sanatorium Marconi oraz neogotycka kaplica Ğw. Anny.
WaĪnym uzdrowiskiem jest równieĪ Ciechocinek, uznany za najwiĊksze
prosperujące w Polsce uzdrowisko – 12 tysiĊcy miejsc. Charakteryzuje siĊ klimatem nizinno-leĞnym i oferuje swoim kuracjuszom wody mineralne, w tym
takĪe termalne. Najbardziej popularne jest leczenie w tym miejscu dróg oddechowych, które polega miĊdzy innymi na oddychaniu powietrzem w pobliĪu
najwiĊkszej i najstarszej tĊĪni solnej w Polsce. Leczy siĊ tu takĪe choroby narządów ruchu oraz z zakresu ginekologii, neurologii czy pulmonologii30.
Iwonicz-Zdrój to uzdrowisko górskie, które oferuje kąpiele mineralne,
wodne, gazowe w dwutlenku wĊgla, hydroterapiĊ, inhalacje i zabiegi borowinowe. Zabiegi te znajdują zastosowanie w chorobach narządów ruchu, reumatologii, pulmonologii, traumatologii, urologii, ginekologii i dermatologii. Atrakcją
Iwonicza jest zdrojowe centrum, w którym znajdują siĊ place: Oczki, Dietla
Karola i Józefa. Ponadto na terenie uzdrowiska znajdują siĊ Stare àazienki
i niebieska pijalnia z portykiem oraz „Belweder” zbudowany w 1871 roku, bĊdący swego czasu letnią rezydencją rodziny Zaáuskich. W Iwoniczu odbywają
siĊ takĪe co roku przegląd kolĊd i pastoraáek, pieĞni i muzyki ludowej oraz Festiwal Karpacki i Dni Iwonicza31.
Krynica-Zdrój to najwyĪej poáoĪone z uzdrowisk górskich. MoĪe siĊ tam
leczyü 4000 kuracjuszy. Znajduje siĊ tam najwiĊksza pijalnia wód zdrojowych:
29

www. uzdrowiskobusko.pl, 2.02.2013.

30

W. Kasprzak, A. MaĔkowska, Fizjoterapia, medycyna uzdrowiska i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 307–308.
31

Polskie uzdrowiska, red. zespóá autorów wydawnictwa Pascal, Bielsko-Biaáa 2006,
s. 207–209.
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Jana, Sáowinki, Zubera, Kryniczanki. Istotne znaczenie mają tu kuracje pitne
skuteczne przy leczeniu miĊdzy innymi: chorób przewodu pokarmowego, cukrzycy, ukáadu moczowego, krąĪenia. Do atrakcji turystycznych uzdrowiska
naleĪą Muzeum Nikifora (1994) oraz Park Zdrojowy (1810). Warto takĪe zobaczyü Stare àazienki Mineralne z 1863 roku, PijalniĊ Gáówną z 1971 roku, Stary
Dom Zdrojowy z 1889 roku i Nowy z 1939 roku. W Krynicy odbywają siĊ takĪe imprezy cykliczne przyciągające rzesze turystów: MiĊdzynarodowy Festiwal
Gitarowy, DoĪynki czy Festiwal Jana Kiepury32.
PowyĪsza krótka charakterystyka wybranych uzdrowisk pokazuje, Īe polska turystyka uzdrowiskowa jest na wáaĞciwej drodze rozwoju i daje moĪliwoĞci pozyskania szerokiego grona staáych kuracjuszy krajowych i zagranicznych,
którzy bĊdą korzystaü nie tylko z usáug samych uzdrowisk, ale takĪe z dobrodziejstw danego regionu. Turystyka uzdrowiskowa bez wątpienia wywiera
wpáyw na ogólny rozwój turystyki w Polsce. Taką szansĊ rozwoju potencjaáu
leczniczego ma wiele oĞrodków w naszym kraju. Dlatego wáadze lokalne dbają
o infrastrukturĊ i stwarzają moĪliwoĞci szerokiej promocji, informacji o nich
w kraju i za granicą oraz dofinansowują zaplecze uzdrowiskowe.
PopularnoĞü polskich uzdrowisk roĞnie, zainteresowanie spĊdzaniem czasu
wolnego w uzdrowiskach takĪe, dlatego przed nimi samymi ksztaátuje siĊ dobra
przyszáoĞü zakáadająca dynamiczny rozwój. Uzdrowiska, obok leczenia i promowania zdrowego stylu Īycia, zajmują szczególne miejsce w polskiej gospodarce turystycznej, poniewaĪ mogą takĪe proponowaü swoim goĞciom róĪne
produkty turystyczne. Ogromną szansą dla uzdrowisk jest równieĪ nowoczesna
oferta turystyczna oparta na markowych produktach. Uzyskanie statusu markowego produktu stanowi wyznacznik wysokiej jakoĞci oraz silnej pozycji na
rynku turystycznym. Sama turystyka uzdrowiskowa to produkt wymagający
ciągáych modyfikacji pewnych elementów, z których siĊ skáada oraz wprowadzenia nowych, które stworzą niepowtarzalną caáoĞü. InnowacyjnoĞü w sferze
turystyki uzdrowiskowej staje siĊ koniecznoĞcią i dlatego wszelkie podmioty
funkcjonujące na tym rynku poszukują dostĊpnych rozwiązaĔ o nowoczesnym
charakterze. Dotyczą one zarówno oferowanych usáug, jak i dziedzin związanych z tą dziaáalnoĞcią. MiĊdzy innymi chodzi o: zarządzanie, marketing, bu-

32

Ibidem, s. 244–247.
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dowĊ oferty produktowej, obsáugĊ finansową, a takĪe relacjĊ i wspóápracĊ
z podmiotami Īycia publicznego i gospodarczego33.
W dobie wspóáczesnych oczekiwaĔ i zmian, jakie nastĊpują na rynku turystyki uzdrowiskowej, konieczne jest, aby wykorzystaáa ona swój potencjaá
i podejmowaáa wszelkie próby rozwoju. DuĪa liczba uzdrowisk na terenie Polski Ğwiadczy o potrzebie i popycie na ich usáugi. Tworzy strategiĊ konkurowania o klienta, w tym takĪe zagranicznego. Uzdrowiska w Polsce mają wiele do
zaoferowania: atrakcje krajoznawcze (muzea, parki, zabytki sakralne, imprezy
artystyczne), specyficzną infrastrukturĊ zdrojową i leczniczą, pijalnie wód, zakáady przyrodolecznicze, przychodnie zdrojowe, parki zdrojowe wykorzystywane zarówno przez kuracjuszy, jak i turystów. Niektóre z miejscowoĞci
uzdrowiskowych mają równieĪ dobrze prosperującą infrastrukturĊ sportowo-rekreacyjną, co powoduje, iĪ stają siĊ centrami sportów zimowych i letnich.
Wszystko to sprzyja konkurencyjnoĞci. Te wspóáczesne trendy w turystyce
uzdrowiskowej powodują, Īe musi ona wyjĞü poza Ğwiadczenie usáug związanych tylko z lecznictwem oraz profilaktyką. Z popytem na turystykĊ uzdrowiskową moĪe áączyü siĊ popyt na turystykĊ biznesową, kongresową (np. ĝwiatowe Forum Gospodarcze w Krynicy Zdroju). Tak wiĊc bardzo waĪna dla
uzdrowisk jest nowoczesna oferta usáug uzupeániających turystykĊ uzdrowiskową w postaci turystyki aktywnej, rekreacyjnej, specjalistycznej i biznesowej.
Sukces uzdrowisk jest zaleĪny od zdolnoĞci dopasowania siĊ ich do zmian, jakie
zachodzą w otoczeniu bliĪszym i dalszym. Muszą podejmowaü walkĊ z konkurencją, mieü na wzglĊdzie oczekiwania i potrzeby klientów. Bazą dla ksztaátowania wspóáczesnego wizerunku uzdrowiska w Polsce są badania marketingowe i marketingowa koncepcja zarządzania przedsiĊbiorstwem uzdrowiskowym34.

Podsumowanie
Istotą turystyki uzdrowiskowej jest wypoczynek i regeneracja siá psychofizycznych róĪnych kategorii spoáeczeĔstwa. Na jej rozwój wpáywają przede

33
34

J. Hermaniuk, J. Krupa, Wspóáczesne trendy…, s. 47.

S.A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowoĞci i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocáaw 2001, s. 118–123.
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wszystkim czynniki spoáeczno-demograficzne, przyrodnicze, organizacyjne,
a takĪe cechy kapitaáu ludzkiego, zatrudnionego w uzdrowiskach.
Turystyka uzdrowiskowa w Polsce musi wiĊc wiązaü siĊ z doskonaleniem
zasobów ludzkich, odpowiedzialnych za podnoszenie jakoĞci Ğwiadczonych
usáug zdrowotnych. Istotne w tym kierunku są miĊdzy innymi szkolenia, warsztaty i inne formy doskonalenia, adresowane do osób pracujących i rozpoczynających pracĊ w uzdrowiskach. Chodzi o to, aby uzdrowiska nie pozostawaáy
tradycyjnymi oĞrodkami zapewniającymi jedynie lecznictwo uzdrowiskowe, ale
rozwijaáy siĊ i proponowaáy innowacyjne rozwiązania, nowe produkty, wychodziáy naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych, jak i przyszáych kuracjuszy,
a tym samym byáy konkurencyjne wobec oĞrodków 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 factors. 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, statistical data and results of author’s own observation.
Keywords: health resort tourism, socio-demographic conditions, natural conditions,
organizational conditions, prospects for development
Translated by Rafaá Wilgat
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Streszczenie
Miasto Koáobrzeg, jako najwiĊksze polskie uzdrowisko i jedno z najwiĊkszych
centrów turystycznych w kraju pod wzglĊdem wielkoĞci ruchu turystycznego oraz istniejącej bazy noclegowej, osiągnĊáo czoáową pozycjĊ obok Warszawy, Krakowa
i GdaĔska. Skala dziaáalnoĞci sektora turystycznego wyraĪana np. liczbą udzielonych
noclegów oraz ogólną liczbą miejsc noclegowych jest przyczyną postawienia pytania:
Na jakim etapie klasycznego cyklu Īycia obszaru turystycznego znajduje siĊ Koáobrzeg
oraz gdzie znajdują siĊ jego progi rozwojowe? Celem artykuáu jest analiza cyklu Īycia
obszaru turystycznego (TALC) na przykáadzie Koáobrzegu oraz próba poáączenia jej
z teorią progową B. Malisza. Badania rozwoju zabudowy mieszkaniowej i turystycznej
oraz funkcji turystycznych Koáobrzegu pozwoliáy na zaproponowanie koncepcji „progowego cyklu Īycia obszaru turystycznego” (TTALC) uwzglĊdniającej potencjaá turystyczny miejscowoĞci oraz bazĊ drugich domów i mieszkaĔ wykorzystywanych w dziaáalnoĞci turystycznej.
Sáowa kluczowe: Koáobrzeg, uzdrowisko, centrum turystyczne, cykl Īycia obszaru
turystycznego, teoria progowa, progowy cykl Īycia obszaru turystycznego
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Wprowadzenie
Miasto Koáobrzeg jest obecnie uznawane za najwiĊksze polskie uzdrowisko i jedno z najwiĊkszych centrów turystycznych w kraju. Analiza 16 mierników i wskaĨników statystycznych GUS dotyczących dziaáalnoĞci turystycznej
i uzdrowiskowej potwierdza dominującą rolĊ Koáobrzegu w dziaáalnoĞci uzdrowiskowej i turystycznej Polski1. Pod wzglĊdem wielkoĞci ruchu turystycznego
oraz istniejącej bazy noclegowej miasto to osiągnĊáo 2–4 miejsce w Polsce obok
Warszawy, Krakowa i GdaĔska. Obecna skala pracy sektora turystycznego,
wyraĪana np. liczbą udzielonych noclegów oraz ogólną liczbą miejsc noclegowych, jest przyczyną postawienia pytaĔ: Na jakim etapie klasycznego cyklu
Īycia obszaru turystycznego (TALC2) znajduje siĊ Koáobrzeg oraz gdzie znajdują siĊ progi rozwoju jego funkcji turystycznej i rozwoju przestrzennego? Celem artykuáu jest analiza cyklu Īycia obszaru turystycznego na przykáadzie Koáobrzegu w nawiązaniu do teorii R.W. Butlera3 oraz próba poáączenia jej z teorią progową B. Malisza4, zmodyfikowanej przez J. Kozáowskiego przez liczbĊ
„podstawowych jednostek mieszkaniowych”5. Badania rozwoju zabudowy
mieszkaniowej i turystycznej oraz funkcji turystycznych miejscowoĞci nadmorskich pozwoliáy na zaproponowanie koncepcji „progowego cyklu Īycia obszaru
turystycznego” (TTALC6) uwzglĊdniającej potencjaá endogeniczny miejscowoĞci oraz bazĊ drugich domów i mieszkaĔ.

1
M. MiedziĔski, Miasto Koáobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów
turystycznych kraju, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk,
red. E. Rydz, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Sáupsk, 2012, s. 139–150.
2

TALC – Tourist Area Life Cycle (cykl Īycia 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. ĩurkowski, Studia KPZK PAN, 34, Warszawa,
1971, s. 27–47.
5

J. Kozáowski, Analiza progowa, Prace Instytutu Ksztaátowania ĝrodowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1974, s. 101.
6

TTALC – Threshold Tourist Area Life Cycle (progowy cykl Īycia obszaru turystycznego).
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1. Koáobrzeg w Ğwietle cyklu Īycia obszaru turystycznego R.W. Butlera
Jedną z najczĊĞciej stosowanych metod badaĔ rozwoju miejscowoĞci i regionów turystycznych jest koncepcja cyklu Īycia obszaru turystycznego
(TALC)7. Powstaáa ona w Ğwietle rozwaĪaĔ teorii peryferii R.W. Christallera,
dyfuzji innowacji oraz ekonomicznej teorii cyklu Īycia produktu8. R.W. Christaller wyróĪniá w niej 6 etapów – stadiów podobnych do cyklu Īycia produktu:
faza eksploracji (odkrycie), faza wprowadzenia (wprowadzenie), faza rozwoju
(wzrost), faza konsolidacji (dojrzaáoĞü), faza stagnacji (nasycenie) oraz fazy
odrodzenia – upadku (upadek – odrodzenie). W póĨniejszym okresie inni autorzy dodali fazĊ stabilizacji i zmian funkcji lub ich odtworzenia9 oraz fazy reorientacji i stagnacji10 (rys. 1).
Odrodzenie
(Odmáodzenie)
Poziom krytyczny

Zmiana
funkcji
Odtworzenie

Stagnacja
Konsolidacja

Stabilizacja Reorientacja

Upadek

Liczba turystów

ZasiĊg miĊdzynarodowy

Rozwój

Wprowadzenie

ZasiĊg krajowy

ZasiĊg lokalny

Eksploracja
Czas

Rys. 1. Klasyczny zmodyfikowany cykl Īycia obszaru turystycznego wedáug
R.W. Butlera z póĨniejszymi zmianami wprowadzanymi przez innych autorów
ħródáo: 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 àódzkiego, àódĨ,
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 Īycia obszarów (miejscowoĞci) turystycznych moĪna wywnioskowaü, Īe w pewnej czĊĞci przypadków mamy do czynienia z jednym cyklem Īycia miejscowoĞci turystycznej.
W przewaĪającej wiĊkszoĞci przypadków rozwój takiego obszaru turystycznego
przebiega etapowo, a poszczególne fazy są przerywane etapami przyĞpieszającymi lub impulsami rozwojowymi wystĊpującymi w okresie hossy gospodarczej, ewentualnie spowolnieniami w okresie recesji lub spowolnienia gospodarczego.
Na przykáadzie dziejów uzdrowiska Koáobrzeg moĪna z caáą pewnoĞcią
zauwaĪyü trzy przerwy w przebiegu krzywej jego cyklu Īycia. Pierwsza z nich
pojawia siĊ juĪ po etapie eksploracji (odkrycia) nowej funkcji turystycznej.
Druga taka przerwa wystąpiáa podczas I wojny Ğwiatowej, podczas której
uzdrowisko peániáo funkcjĊ szpitala wojskowego. Trzecia przerwa byáa spowodowana powtórną funkcją szpitala wojskowego oraz caákowitym zniszczeniem
miasta i uzdrowiska pod koniec II wojny Ğwiatowej (rys. 2)11.
W latach 1800–1945 moĪna wyróĪniü 6 etapów w ramach dwóch cykli Īycia Koáobrzegu:
1 – odkrycie (do ok. 60 miejsc, początek dziaáalnoĞci turystycznej do oblĊĪenia
w 1807 roku),
2 – wtórne odkrycie (60 do 200 miejsc, powtórne odkrycie funkcji kąpielowych
1810–1825),
3 – pierwotne wprowadzenie dziaáalnoĞci turystycznej (od regulaminu kąpieli
do likwidacji twierdzy: 200–800 miejsc, 1825–1873),
4 – rozwój (800–4200 miejsc; od likwidacji twierdzy do I wojny Ğwiatowej
1873–1914),
5 – stagnacja (3000–2500 miejsc, od koĔca I wojny Ğwiatowej do walk o miasto
6 III 1945),
6 – upadek (walki o Koáobrzeg od 6 III 1945 do 18 III 1945 – zagáada miasta
i uzdrowiska).

11

M. MiedziĔski, Rozwój przestrzenny uzdrowiska Koáobrzeg od 1830 do 2009 roku oraz
przemiany jego bazy noclegowej w latach 1989–2009, w: W trosce o przyszáoĞü koáobrzeskiego
uzdrowiska – miĊdzynarodowe forum uzdrowiskowe, red. E. WiĞniewski, Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, wydawnictwo INTRO-DRUK Koáobrzeg 2009, s. 124–137.
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Rys. 2. Zmiany liczby miejsc noclegowych miasta Koáobrzeg w latach 1800–1945
oraz etapy Īycia Koáobrzegu od 1800 roku do 1945 roku
ħródáo: badania i opracowanie wáasne. (Zmiany liczby miejsc noclegowych przedstawiono na dwu wykresach – logarytmicznym i zwykáym, ze wzglĊdu róĪnice wielkoĞciowe badanej wielkoĞci bazy noclegowej).

Trzeci cykl rozwojowy rozpocząá siĊ w 1950 roku od uruchomienia pieszych obiektów uzdrowiskowych. Przez kolejne kilkanaĞcie lat trwa pierwszy
okres fazy wprowadzenia, a nastĊpnie rozwoju. PóĨniej nastąpiáo spowolnienie
rozwoju przechodzące w fazĊ konsolidacji poáowy lat 70., trwające do 1978
–1979 roku. W latach 1980–1989 Koáobrzeg wszedá w fazĊ stagnacji rozwojowej. Okres ten w przypadku Koáobrzegu zakoĔczyá siĊ etapem powtórnego
odrodzenia z powodu bardzo intensywnego rozwoju drobnej bazy noclegowej
i towarzyszącej miasta (kwatery prywatne). DziĞ ten okres moĪna okreĞliü mianem fazy powtórnego odrodzenia bez zmiany gáównej uzdrowiskowej funkcji
miasta. Po 1989 roku nastąpiá gwaátowny rozwój nowych maáych prywatnych
obiektów noclegowych, a od roku 2000 – szeroko zakrojona modernizacja dawnej bazy noclegowej miasta (obiektów z lat 60. i 70.) oraz budowa licznych
nowych obiektów hotelowo-uzdrowiskowych. Ten etap moĪna z kolei okreĞliü
mianem powtórnego intensywnego rozwoju trwającego do roku 2008, przerwanego z kolei przez Ğwiatowy kryzys gospodarczy i spowolnienie w Polsce. Od
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tego czasu nastąpiáo wyraĨne zahamowanie rozwoju bazy noclegowej miasta.
W maju 2013 roku planowane jest oddanie do uĪytku ostatniej realizowanej
duĪej inwestycji – hotelu Olimp III na ponad 300 miejsc. Okres od 2008 do
2010 roku moĪna wstĊpnie zaliczyü do fazy maksymalnego rozwoju, a nawet –
czĊĞciowo – przechodzenia w etap konsolidacji rozwojowej Koáobrzegu. Gestorzy bazy noclegowej podejmują starania o moĪliwie jak najwiĊksze wypeánienie
obiektów noclegowych, natomiast wáadze miasta widzą koniecznoĞü odnowy
oraz odĞwieĪenia czĊĞci kluczowych obiektów i atrakcji turystycznych miasta.
Podejmowane są takĪe dziaáania zmierzające do poprawy funkcjonowania miasta przez przebudowĊ i modernizacjĊ jego ukáadu komunikacyjnego.
Istnieje ryzyko zbliĪania siĊ do etapu powtórnej konsolidacji rozwojowej
związanej ze spowolnieniem rozwojowym oraz koniecznoĞcią podjĊcia systematycznych dziaáaĔ modernizacyjno-inwestycyjnych. Za sprawą realizowanych
wielkich inwestycji hotelowo-apartamentowych oraz istnienia duĪej iloĞci drugich domów, mieszkaĔ i apartamentów, mogą pojawiü siĊ tendencje zmierzające do przeksztaácenia podstawowej funkcji Koáobrzegu z uzdrowiskowo-wypoczynkowej w funkcjĊ hotelowo-apartamentowo-uzdrowiskową, przy
czym podstawowa funkcja uzdrowiskowa moĪe staü siĊ wówczas funkcją uzupeániającą. W celu utrzymania jak najwiĊkszej liczby pozasezonowych miejsc
pracy niezbĊdne jest dalsze utrzymanie statusu najwiĊkszego uzdrowiska w kraju z zachowaniem jego walorów i zasobów uzdrowiskowych oraz mocne wyjĞcie na europejski rynek usáug uzdrowiskowych.
ZakoĔczenie rozpoczĊtych w 2006–2007 roku inwestycji hotelowych, sanatoryjnych i apartamentowych spowodowaáo zwiĊkszenie pojemnoĞci noclegowej miasta z 42 200 miejsc w 2006 roku do ok. 46 000–47 000 áóĪek pod
koniec 2012 roku. Liczba miejsc noclegowych w Koáobrzegu pierwszy raz
w dziejach miasta przekroczyáa liczbĊ jego staáej ludnoĞci. Koáobrzeg znajduje
siĊ prawdopodobnie w szczytowej fazie rozwoju przy jednoczesnych oznakach
zbliĪania siĊ do przejĞcia w fazĊ konsolidacji. Obecna sytuacja, w jakiej jest
miasto Koáobrzeg, skáania do wyznaczenia uaktualnionego cyklu jego rozwoju,
z uwzglĊdnieniem roli ludnoĞci miejscowej i lokalnego kapitaáu turystycznego
(rys. 3).
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Rys. 3. Zmiany liczby miejsc noclegowych miasta Koáobrzeg w latach 1945–2025
oraz etapy Īycia Koáobrzegu od 1945 roku
ħródáo: badania i opracowanie wáasne. (Zmiany liczby miejsc noclegowych przedstawiono na dwu wykresach – logarytmicznym i zwykáym ze wzglĊdu róĪnice wielkoĞciowe badanej wielkoĞci bazy noclegowej).

a –
A–

B–

C–
D–

Po II wojnie Ğwiatowej (rys. 3) moĪna wyróĪniü nastĊpujące etapy rozwoju:
pojawianie siĊ pierwszych obiektów turystycznych (kilkadziesiąt miejsc,
lata 1945–1950),
odbudowa ocalaáej ze zniszczeĔ wojennych bazy noclegowej oraz budowa
pierwszych obiektów sanatoryjnych i wczasowych (osiągniĊcie ok. 2500
miejsc, lata 1950–1965),
pierwsza faza intensywnego rozwoju bazy noclegowej (boomu rozwojowego) przez budowĊ nowych obiektów noclegowych oraz rozwój bazy
kwater prywatnych w budynkach wielorodzinnych (2500–15 000 miejsc,
lata 1965–1980),
faza osáabienia rozwoju Koáobrzegu podczas kryzysu gospodarczego
lat 80. (stagnacja na poziomie 15 000–17 000 áóĪek, lata 1981–1989),
druga faza rozwoju drobnej bazy noclegowej przez budowĊ i rozbudowĊ
bazy kwater prywatnych (15 500–26 500 áóĪek, lata 1990–2001),
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E – trzecia faza intensywnego rozwoju (boomu) bazy noclegowej przez budowĊ i rozbudowĊ sanatoriów, hoteli, apartamentowców, z jednoczesnym
ograniczeniem dalszej budowy nowych i rozbudowy kwater prywatnych
(26 500–45 200 áóĪek, lata 2002–2008),
F – czwarta faza cyklu Īycia cechująca siĊ spowolnieniem budowy i rozbudowy obiektów noclegowych (45 200–50 000 áóĪek, lata 2008–2020). Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna moĪe spowodowaü wydáuĪenie lub skrócenie tego etapu Īycia miejscowoĞci turystycznej,
G – moĪliwa piąta faza cyklu Īycia miejscowoĞci turystycznej, cechująca siĊ
stagnacją rozwojową. W tej fazie moĪe zostaü osiągniĊta najwyĪsza moĪliwa liczba miejsc noclegowych w granicach miasta Koáobrzeg
(ok. 50 000–51 000 áóĪek – ok. 2020–2025 roku). Na tym etapie moĪe wystąpiü zjawisko odrodzenia lub upadku funkcji uzdrowiskowo-turystycznych Koáobrzegu. Kluczowe w tym przypadku jest zwiĊkszanie wskaĨników jakoĞciowych, a nie iloĞciowych rozwoju miasta i jego funkcji turystycznych.
Analiza przebiegu cyklu Īycia dla uzdrowiska Koáobrzeg pozwala zauwaĪyü wystĊpowanie przez caáy okres trwania cyklu przedwojennego i powojennego pewnych istotnych wahaĔ koniunkturalnych, cechujących siĊ etapami
wzrostu, a nawet hossy lub spadku – wyjątkowo recesji (podobnie jak przebiegają cykle koniunkturalne w gospodarce). Dla uzdrowiska Koáobrzeg cykle
takie mają takĪe zróĪnicowaną dáugoĞü. W okresie powojennym wzrost lub
hossa trwaáy po ok. 20 lat, natomiast okresy spowolnienia lub recesji trwaáy
krócej – Ğrednio po ok. 5 do 10 lat. Fazy te trudno wyróĪniü w okresie przedwojennym, niemniej jednak są one tam widoczne. CzĊĞciowo jest to takĪe potwierdzenie wystĊpowania tzw. cykli wieloletnich podobnych do cykli koniunkturalnych w gospodarce.
Uzdrowisko Koáobrzeg w latach 1990–2008 znajdowaáo siĊ w fazie intensywnej dwuetapowej modernizacji oraz rozbudowy istniejącej bazy noclegowej.
Po 2008 roku nastąpiáo wyraĨne zahamowanie tempa rozwoju bazy noclegowej,
co oznaczaü moĪe zbliĪanie siĊ do fazy konsolidacji cyklu Īycia miejscowoĞci
turystycznej. Produkt, jakim jest ogólny potencjaá turystyczno-uzdrowiskowy,
oraz wizerunek i marka miasta Koáobrzeg wchodzą prawdopodobnie w okres
dojrzaáoĞci związanej z dominacją na rynku uzdrowiskowym kraju.
Etap, na jakim znalazá siĊ Koáobrzeg, potwierdzają wskaĨniki i mierniki
funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki turystycznej wskazujące, Īe uzdrowi-
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sko to osiągnĊáo dominującą pozycjĊ wĞród polskich uzdrowisk i jako jedyne
konkuruje z kilkoma najwiĊkszymi centrami turystycznymi kraju12. Dla Koáobrzegu moĪliwe jest przejĞcie z rozwoju na poziomie krajowym w dalszy rozwój na poziomie miĊdzynarodowym. Wymaga to jednak rozpoczĊcia intensywnych dziaáaĔ zmierzających do „odĞwieĪenia” i intensywnej promocji marki
Koáobrzeg oraz wprowadzenia miasta – uzdrowiska na poziom miĊdzynarodowy, aby przeciwdziaáaü (opóĨniü) nadejĞcie fazy konsolidacji jego rozwoju.
NiezbĊdne jest takĪe podjĊcie intensywnych dziaáaĔ związanych z modernizacją miasta – poprawą jego funkcjonowania oraz realizacją istotnych z punktu widzenia kuracjuszy i turystów inwestycji, a takĪe rozwiązaĔ funkcjonalnych. Koáobrzeg wymaga nowej wizji i nowego postrzegania w sensie praktycznym, funkcjonalnym i znaczeniowym. Z punktu widzenia turystów i kuracjuszy najwaĪniejsza jest dalsza poprawa dziaáania oraz zróĪnicowania bazy
noclegowej, zdecydowana poprawa dostĊpnoĞci komunikacyjnej, zróĪnicowanie i rozbudowa bazy towarzyszącej. NaleĪy dalej róĪnicowaü i uatrakcyjniaü
ofertĊ turystyczną miasta oraz ostatecznie przekroczyü próg rozwojowy miasta
Koáobrzeg.

2. Koáobrzeg w Ğwietle teorii progowej B. Malisza
Intensywny rozwój funkcjonalny, przestrzenny i gospodarczy Koáobrzegu
pozwala na szukanie odpowiedzi, jak rozwijają siĊ miasto i jego funkcje w ramach zaáoĪeĔ teorii progowej B. Malisza13, zmodyfikowanej przez J. Kozáowskiego14, przez pominiĊcie „nowego mieszkaĔca” i wprowadzenie „podstawowych jednostkach mieszkalnych”15.
Zgodnie z teorią progową B. Malisza oĞrodki miejskie napotykają w swoim rozwoju ludnoĞciowym i przestrzennym na ograniczenia rozwoju, wĞród
których naleĪy wymieniü:

12

M. MiedziĔski, Miasto Koáobrzeg wiodącym uzdrowiskiem…

13

B. Malisz, Metoda analizy progowej…

14

J. Kozáowski, Analiza progowa…

15

P. Eberhard, Zarys wybranych metod z ekonomiki planowania ukáadów osadniczych,
w: „Przegląd Geograficzny”, t. LII, zeszyt 3, IGIPZ PAN, Warszawa, 1980, s. 519–542.
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– ograniczenia fizyczne (wynikające ze zróĪnicowania cech fizjograficznych terenu),
– ograniczenia funkcjonalne (wynikające z ukáadu form uĪytkowania
terenu),
– ograniczenia technologiczne (wynikające z cech ukáadu infrastruktury
technicznej),
– ograniczenia strukturalne (wynikające z koniecznoĞci przebudowy
struktury terenu).
KaĪde z tych ograniczeĔ moĪe byü przekroczone (przezwyciĊĪone) w celu
dalszego rozwoju miasta, jednak związane to jest ze znacznymi nakáadami finansowymi, a takĪe z podniesieniem kosztów funkcjonowania miasta (np. koszty funkcjonowania infrastruktury komunalnej). Koszty jednorazowe i staáe
funkcjonowania oraz rozwoju miasta są kosztami progowymi, a koszt przekroczenia danego progu nie jest ciągáy, lecz odbywa siĊ etapami (skokowo), wyznaczanymi z kolei przez ograniczenia progowe. Rozwój przestrzenny, ludnoĞciowy albo przyrost substancji mieszkaniowej moĪe odbywaü siĊ bez ponoszenia kosztów progowych, jednak stanie siĊ to kosztem jakoĞci warunków Īycia
mieszkaĔców i osób przyjezdnych oraz powiĊkszaniem problemów funkcjonalnych miasta16.
Doskonaáym przykáadem pokonania progu rozwojowego przez Koáobrzeg
byáa infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja i utylizacja
odpadów) realizowana na przeáomie lat 80. i 90. Obecnie przykáadem przekraczania progu rozwojowego Koáobrzegu są inwestycje komunikacyjne realizowane juĪ od 2008 roku i projektowane aĪ do 2020 roku (budowa sieci
4-pasmowych, 2-jezdniowych dróg dojazdowych, obwodnic, dróg ekspresowych S-6 i S-11 na obszarze miasta i jego najbliĪszego zaplecza). Są to dwa
kluczowe przykáady pokonywania progu rozwojowego Koáobrzegu, obok których moĪna jeszcze wymieniü rozproszone, ale kosztocháonne inwestycje sportowo-kulturalno-rozrywkowo-wypoczynkowe, podnoszące rangĊ miasta z poziomu oĞrodka ponadpowiatowego na oĞrodek o znaczeniu subregionalnym –
wojewódzkim (Kompleks Sportowy Milenium, stadion piákarski, projektowany
stadion lekkoatletyczny, Regionalne Centrum Kultury, planowana modernizacja
amfiteatru i molo, rozwój Muzeum OrĊĪa Polskiego, renowacja Katedry i powstanie w niej 2 kolejnych muzeów, port jachtowy, odbudowa plaĪ i inne
16

Ibidem, s. 521–522.
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mniejsze przedsiĊwziĊcia mające wpáyw na rozwój bazy sportowo-kulturalno-rozrywkowo-wypoczynkowej Koáobrzegu). Formą przekroczenia progu rozwojowego miasta, a zwáaszcza jego gospodarki, jest takĪe rozbudowa portu
morskiego (wejĞcie do portu i drogi dojazdowe) wymagająca ogromnych nakáadów finansowych, stwarzająca nowe moĪliwoĞci rozwojowe (przeáadunki,
transport, logistyka, skáadowanie) dla miasta, w którym nie moĪna lokalizowaü
funkcji typowo przemysáowych (funkcja portowa jest doĞü trudna do pogodzenia z funkcją uzdrowiskową).
Miernikiem pozwalającym ustaliü, na którym etapie teorii progowej
B. Malisza jest obecnie miasto Koáobrzeg, moĪe byü takĪe liczba lokali mieszkalnych (lub izb) w ujĊciu globalnym oraz skala przyrostu zasobów mieszkaniowych17. Pomocna moĪe byü tu takĪe ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych oraz jej przyrosty roczne. W ciągu ostatnich 20 lat przyrost zasobów
mieszkaniowych osiągnąá najwyĪsze wartoĞci w historii miasta, co potwierdza
jego wysoką atrakcyjnoĞü inwestycyjną i mieszkaniową. Miasto Koáobrzeg pod
koniec 2012 roku zamieszkiwaáo 46 695 osób, natomiast zasoby mieszkaniowe
przekroczyáy 21 000 mieszkaĔ liczących ponad 72 000 izb. Dla porównania:
w 1988 roku w Koáobrzegu uĪytkowane byáy 12 333 mieszkania o áącznej
powierzchni 670 063 m2. Warto wspomnieü, iĪ w 2002 roku zasoby mieszkaniowe Koáobrzegu zwiĊkszyáy siĊ do 16 793 lokali o áącznej powierzchni
1 048 074 m2. Wedáug danych z 2011 roku zasoby mieszkaniowe miasta osiągnĊáy blisko 21 000 mieszkaĔ o áącznej powierzchni 1 340 500 m2. Zatem w ciągu 22 lat zasoby mieszkaniowe podwoiáy siĊ, co Ğwiadczy o bardzo intensywnym rozwoju miasta i przekraczaniu przez nie progu rozwojowego (nagáy skokowy przyrost zasobów mieszkaniowych). Byáo to jednak moĪliwe po wspominanej wczeĞniej rozbudowie infrastruktury komunalnej w tym czasie liczba
ludnoĞci miasta wynosiáa odpowiednio 42 177 (1988 rok), 44 947 (2002 rok)
i 47 078 osób w 2012 roku. W ciągu 23 lat nastąpiá wzrost o 11%. Porównując
przyrost ludnoĞci (11%), liczby mieszkaĔ (166%) oraz ich powierzchni uĪytkowej (202%), moĪna stwierdziü Īe Koáobrzeg pokonaá swój próg rozwojowy
w zabudowie mieszkaniowej, nie zwiĊkszając przy tym znacząco liczby ludnoĞci (tabela 1).
Z tabeli wynika, Īe w latach 1988–2011 odnotowano najwiĊkszy przyrost
substancji mieszkaniowej miasta nie tylko w caáym okresie powojennym, ale
17
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takĪe w caáej jego historii. Mimo podwojenia powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ
liczba mieszkaĔców Koáobrzegu zwiĊkszyáa siĊ o niespeána 11%. Dowodzi to,
jak duĪy potencjaá noclegowy powstaá w tym uzdrowisku, nie licząc budowanej
w tym samym czasie innej nowej turystycznej bazy noclegowej w hotelach,
sanatoriach i innych obiektach uzdrowiskowych.
Tabela 1
Zasoby mieszkaniowe i ludnoĞü miasta Koáobrzeg w latach 1988–2011

Rok

Liczba
mieszkaĔ

1988
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

12 551
14 469
14 623
14 685
14 787
14 927
15 065
15 356
17 153
17 417
17 682
18 044
19 034
19 387
19 841
20 495
20 774

49 764
50 463
50 803
51 250
51 877
52 484
53 423
61 862
62 803
63 541
64 492
66 616
67 552
68 588
70 315
71 046

Powierzchnia
uĪytkowa mieszkaĔ
ogóáem
670 063
800 917
815 177
823 021
833 933
847 585
863 414
887 266
1 084 167
1 102 515
1 119 308
1 147 333
1 205 703
1 235 475
1 273 972
1 313 295
1 328 829

2011

20 900

71 500

1 340 500

Liczba izb

Liczba mieszkaĔców
ogóáem
43 538
47 301
47 480
47 886
48 082
45 029
45 107
44 995
44 803
44 834
44 932
44 887
44 737
44 889
44 925
44 991
47 103
47 078

ħródáo: dane statystyczne GUS za lata 1988–2011. Opracowanie wáasne.

Z badaĔ szacunkowych autora wynika Īe potrzeby mieszkaniowe samych
mieszkaĔców Koáobrzegu zaspokaja ok. 60% potencjaáu mieszkaniowego miasta. Ok. 10% lokali mieszkalnych jest systematycznie wykorzystywanych jako
apartamenty lub mieszkania do wynajĊcia w ramach komercyjnego wynajmu
dla celów turystycznych na wolnym rynku (ok. 7000 miejsc noclegowych),
natomiast pozostaáe ok. 30% powierzchni mieszkaniowej miasta stanowią dru-
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gie domy, apartamenty i mieszkania, bĊdące wáasnoĞcią samych wáaĞcicieli
(ok. 7000 lokali dla 21 tysiĊcy osób). W zabudowie mieszkaniowej miasta zamieszkuje ok. 47 000 mieszkaĔców Koáobrzegu, baza noclegowa mieszkaĔ
o charakterze komercyjnym (mieszkania i apartamenty do wynajĊcia) to kolejne ok. 7000 miejsc noclegowych. Obiekty peániące rolĊ drugich domów, apartamentów czy mieszkaĔ są z kolei miejscem czasowego zamieszkania
ok. 21 000 osób. Zatem áączna pojemnoĞü miasta w ramach zabudowy mieszkaniowej wynosi obecnie ok. 75 000 osób. Baza noclegowa Koáobrzegu (sanatoria, hotele, pensjonaty, inne duĪe obiekty noclegowe, kwatery prywatne
w domkach jednorodzinnych – bez apartamentów i mieszkaĔ do wynajĊcia)
osiągnĊáa kolejne 40 000 áóĪek, a zatem áączna techniczna pojemnoĞü mieszkaniowa i noclegowa miasta wynosi juĪ ok. 105 000 osób. Jest to wielkoĞü ponad
dwukrotnie wiĊksza niĪ w okresie miĊdzywojennym (38 000 mieszkaĔców
i ok. 5000 miejsc noclegowych).
Wykorzystując powyĪsze dane dotyczące skali rozwoju liczby ludnoĞci
miasta, pojemnoĞci noclegowej drugich domów i mieszkaĔ oraz caáej oficjalnej
i nieoficjalnej wykorzystywanej dla celów turystycznych dostĊpnej bazy noclegowej, moĪna stworzyü nowy model progowy rozwoju Koáobrzegu. Z kolei,
wykorzystując zaáoĪenia zmodyfikowanego cyklu Īycia miejscowoĞci turystycznej wedáug Butlera, moĪna na bazie teorii progowej B. Malisza zmodyfikowanej przez Kozáowskiego zbudowaü i zaproponowaü „progowy cykl Īycia
obszaru turystycznego”, gdzie cykl Īycia na przykáadzie miejscowoĞci turystycznej Koáobrzeg zostaá opracowany z uwzglĊdnieniem zaáoĪeĔ teorii progowej (rys. 4).
Model progowego cyklu Īycia obszaru turystycznego na przykáadzie Koáobrzegu moĪe byü istotnym uzasadnieniem potrzeb dalszej realizacji przygotowywanych inwestycji infrastrukturalnych, w tym dalszej przebudowy ukáadu
komunikacyjnego, rozwoju handlu wielkopowierzchniowego, rozbudowy portu
morskiego, a takĪe dyskusji na temat zmiany granic administracyjnych czy
podniesienia miasta do rangi gminy o statusie powiatu grodzkiego. Są to dziaáania, które moĪna zaliczyü do kolejnych etapów przekraczania progu rozwojowego miasta Koáobrzeg. ZakoĔczenie procesu pokonania progu rozwojowego
umoĪliwi dalsze efektywne funkcjonowanie miasta oraz wpáynie na jakoĞü Īycia i dalszą poprawĊ jakoĞci Īycia mieszkaĔców, kuracjuszy i turystów przebywających w Koáobrzegu.
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1800–2040 uwzglĊdniający liczbĊ ludnoĞci, drugie domy i mieszkania oraz
bazĊ noclegową
ħródáo: opracowanie wáasne.

Podsumowanie
Koáobrzeg w pierwszej dekadzie XXI wieku osiągnąá bardzo waĪny moment swojego rozwoju przestrzenno-urbanistycznego i funkcjonalnego – zarówno w kontekĞcie tradycyjnego cyklu Īycia obszaru turystycznego, jak i klasycznej teorii progowej. Zaproponowany przez autora rozbudowany model
„progowego cyklu Īycia obszaru turystycznego” TTALC na przykáadzie Koáobrzegu uwzglĊdnia fakt, Īe liczba mieszkaĔców Koáobrzegu od wielu lat nie
zmienia siĊ, natomiast zasoby mieszkaniowe miasta zwiĊkszają siĊ systematycznie i są one w przewaĪającym stopniu wykorzystywane do celów turystycz-
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nych. Lokale mieszkalne wchodzą w skáad turystycznej bazy noclegowej miasta, áącząc siĊ bezpoĞrednio z cyklem Īycia obszaru turystycznego. Analiza
rozwoju przestrzennego i inwestycyjnego wskazuje na przekraczanie progu
rozwojowego miasta, o czym Ğwiadczą zrealizowane lub zakoĔczone juĪ inwestycje umoĪliwiające jego dalszy rozwój i funkcjonowanie. Silny rozwój substancji mieszkaniowej, mimo stabilizacji liczby mieszkaĔców, jest kontynuowany, jednak ulegá pewnemu wyhamowaniu. Potrzeby nowych terenów inwestycyjno-budowlanych, rozwój portu morskiego oraz problemy komunikacyjne
wymusiáy wielkie inwestycje komunikacyjne kluczowe do przekroczenia progu
rozwojowego miasta. Po realizacji tych inwestycji miasto powinno mieü zapewnione dalsze moĪliwoĞci rozwoju w perspektywie co najmniej poáowy
obecnego stulecia.
Podsumowując opracowany „model progowy cyklu Īycia obszaru turystycznego”, moĪna stwierdziü, Īe:
1. Przedwojenne progi rozwojowe Koáobrzegu po II wojnie Ğwiatowej
najszybciej osiągnĊáa turystyczna baza noclegowa, co wiązaáo siĊ początkowo z jej tymczasowoĞcią i zjawiskiem sezonowoĞci. Kolejnym
etapem byáa modernizacja bazy noclegowej i dalsza modernizacja miasta, dziĊki czemu uzyskano wydáuĪenie sezonu.
2. Zabudowa mieszkaniowa oraz liczba ludnoĞci Koáobrzegu osiągnĊáa
przedwojenny próg rozwojowy z ok. 20-letnim opóĨnieniem w stosunku do bazy turystycznej.
3. Przekraczanie progu rozwojowego oraz przebieg cyklu Īycia obszaru
turystycznego nie jest procesem ciągáym, ale odbywa siĊ etapowo,
a oba procesy są ze sobą ĞciĞle związane. Potwierdza to proponowany
„progowy cykl Īycia obszaru turystycznego”.
4. KaĪda faza „progowego cyklu Īycia obszaru turystycznego”, podobnie
jak w klasycznym cyklu Īycia obszaru turystycznego (TALC), cechuje
siĊ okresami przyĞpieszenia lub spowolnienia jego przebiegu szczegóáowego oraz wyraĨnie widocznymi etapami progowymi. Przekraczanie
progu rozwojowego jest związane z rozwojem technicznym i infrastrukturalnym, a po jego osiągniĊciu moĪliwy jest rozwój funkcji turystycznych i kontynuacja cyklu Īycia obszaru turystycznego.
5. W analizach pojemnoĞci turystycznej oraz związanych z nią progów
rozwojowych dla kaĪdej duĪej miejscowoĞci turystycznej naleĪy
uwzglĊdniaü trzy skáadowe: liczbĊ ludnoĞci staáej (mieszkaĔcy), liczbĊ
ludnoĞci rezydencjonalnej (wáaĞciciele drugich domów i mieszkaĔ)
oraz liczbĊ turystów (kuracjuszy), na podstawie wielkoĞci ogólnodostĊpnej czynnej turystycznej bazy noclegowej. WielkoĞci te pozwalają
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wyznaczyü progi rozwojowe dla danej miejscowoĞci oraz inne progi
szczegóáowe, np.: turystyczny próg caáoroczny, turystyczny próg sezonowy, próg zabudowy mieszkaniowej czy próg zabudowy rezydencjonalnej (drugich domów i mieszkaĔ) oraz ogólny próg szczytowy
(sezonowy) danej miejscowoĞci turystycznej.
Teoria cyklu Īycia obszaru turystycznego R.W. Buttlera oraz teoria progowa B. Malisza wykazują wzglĊdem siebie pewne podobieĔstwo i okazują siĊ
kompatybilne wzglĊdem siebie. Cechy te pozwoliáy na podjĊcie próby wyprowadzenia nowego modelu wspólnego, okreĞlonego roboczo jako „progowy cykl
Īycia obszaru turystycznego”. Proponowany model wymaga dalszych badaĔ
i potwierdzenia empirycznego na innych przykáadach.

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 WoĨniak
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Streszczenie
Gáównym celem byáa analiza potencjaáu turystycznego czterech uzdrowisk baátyckich, tj.: Koáobrzegu, Ustki, ĝwinoujĞcia oraz Sopotu. PodjĊto m.in. próbĊ analizy
potencjaáu z wykorzystaniem wskaĨnika lokalizacji oraz indeksu specjalizacji Krugmana. Przeprowadzona analiza wskazaáa róĪnice w wystĊpowaniu poszczególnych elementów infrastruktury, w tym szczególnie: basenów krytych, kortów tenisowych czy
teĪ dostĊpnoĞci do sprzĊtu páywającego. Ze wzglĊdu na syntetyczną ocenĊ potencjaáu
turystycznego najwyĪej oceniono uzdrowisko Sopot, które wzglĊdem posiadanej bazy
noclegowej oferuje najlepiej rozwiniĊtą infrastrukturĊ sportowo-rekreacyjną, ma teĪ
potencjaá dla rozwoju turystyki kongresowej.
Sáowa kluczowe: potencjaá turystyczny, turystyka zdrowotna, wskaĨnik lokalizacji

Wprowadzenie
Uzdrowiska w Polsce stanowią waĪną skáadową oferty turystycznej, przy
czym ich produkt turystyczny w pewnym stopniu róĪni siĊ od typowych produktów oferowanych przez popularne miejscowoĞci turystyczne. Wynika to
miĊdzy innymi z walorów przyrodniczych, jakimi powinny dysponowaü miejscowoĞci uzdrowiskowe, oraz specjalistycznej infrastruktury na potrzeby two-
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rzenia kompleksowych produktów turystycznych. Interesującym przy tym wydaje siĊ rozpoznanie potencjaáu turystycznego uzdrowisk baátyckich charakteryzujących siĊ podobnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.
Zadaniem opracowania jest ocena potencjaáu turystycznego uzdrowisk baátyckich w Polsce. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza z wykorzystaniem narzĊdzi statystycznych do oceny i analizy struktury badanych zjawisk.

1. Istota potencjaáu turystycznego
Problematyka dotycząca potencjaáu turystycznego nie jest uporządkowana
w literaturze nauk o turystyce. Z punktu widzenia gospodarczego zagadnienia te
korespondują z kategorią produktu turystycznego lub pomiarem podaĪy turystycznej za poĞrednictwem syntetycznego miernika, jakim jest atrakcyjnoĞü turystyczna1.
W literaturze przedmiotu w strukturze potencjaáu turystycznego wyodrĊbniane są zasoby strukturalne i funkcjonalne. Do strukturalnych zaliczane są
skáadniki ekonomiczne i infrastrukturalne, pomijane są jednakĪe elementy i procesy dotyczące dziaáalnoĞci podmiotów bezpoĞredniej gospodarki turystycznej
w ujĊciu regionalnym i lokalnym. Stąd w ujĊciu ekonomicznym potencjaá turystyczny to zasoby przyrodnicze, kulturowe, kadrowe, kapitaáowe lokalizacyjne,
finansowe, organizacyjne i informacyjne, które ksztaátują moĪliwoĞü kreowania
oferty turystycznej obszaru (regionu, gminy, miasta) oraz bezpoĞrednio wpáywają na wielkoĞü i strukturĊ ruchu turystycznego, a tym samym ksztaátują przychody z turystyki przyjazdowej2.
Z kolei S. Bosiacki i B. Hoáderna-Mielcarek za potencjaá turystyczny
uznają wszystkie zasoby (elementy) Ğrodowiska naturalnego, kulturowego, zagospodarowania turystycznego, dostĊpnoĞci komunikacyjnej, paraturystycznej
infrastruktury turystycznej, zasoby ludzkie oraz elementy sektora turystyczne-

1
Potencjaá turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet SzczeciĔski, Zeszyty Naukowe nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usáug” nr 53,
Szczecin 2010, s. 11.
2

A. Panasiuk, Rola informacji turystycznej w ksztaátowaniu potencjaáu turystycznego na
przykáadzie gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Potencjaá turystyczny…, s. 229.
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go, które stwarzają moĪliwoĞü podjĊcia dziaáania sáuĪącego osiągniĊciu zamierzonego celu w dziedzinie turystyki3.
Natomiast wedáug J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Wáodarczyka potencjaá
turystyczny obejmuje wszystkie te elementy Ğrodowiska geograficznego oraz
zachowania czáowieka, które mogą byü wykorzystane do uprawiania bądĨ zajmowania siĊ turystyką. Wymienieni autorzy wyróĪniają zatem nastĊpujące elementy potencjaáu turystycznego: zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostĊpnoĞü komunikacyjną i inne) oraz zasoby funkcjonalne (uwarunkowania kulturowe, spoáeczno-demograficzne, ekologiczne,
psychologiczne oraz funkcjonujące moĪliwoĞci ekonomiczne, polityczne i technologiczne). Zdaniem tych autorów wymienione elementy warunkują rozwój
turystyki na okreĞlonym terenie4.
Podobnie potencjaá turystyczny definiuje B. Meyer. Wedáug niej potencjaá
turystyczny to wszelkie elementy Ğrodowiska geograficznego oraz zachowania
czáowieka, które mogą byü wykorzystywane do uprawiania turystyki lub zajmowania siĊ tym zagadnieniem. Tak szerokie rozumienie pojĊcia „potencjaá
turystyczny” powoduje uwzglĊdnienie w jego ramach bardzo wielu czynników,
mogących w sposób bezpoĞredni lub poĞredni oddziaáywaü na rozwój turystyki
w regionie. W najbardziej ogólnym ujĊciu elementy potencjaáu turystycznego
okreĞla siĊ mianem zasobów, czyli obiektywnie istniejących czynników, które
w okreĞlonej sytuacji mogą byü wykorzystane dla rozwoju turystyki5.
Autorka wyróĪnia zatem zasoby o charakterze strukturalnym oraz funkcjonalnym. Pierwsza grupa obejmuje elementy w bezpoĞredni sposób odnoszące siĊ do istniejących w regionie kategorii, które mogą byü wykorzystane
w procesie kreowania produktu turystycznego obszaru (m.in. atrakcje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostĊpnoĞü komunikacyjna obszaru oraz
pozostaáe czynniki mogące sprzyjaü rozwojowi turystyki – np. wolne tereny
pod inwestycje turystyczne). Do grupy zasobów funkcjonalnych zalicza natomiast ogóá czynników, które mogą byü pomocne w zagospodarowaniu istnieją3

S. Bosiacki, B. Hoáderna-Mielcarek, Potencjaá turystyczny Poznania jako podstawa
kreowania produktów markowych, w: Potencjaá turystyczny…, s. 42.
4

J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Wáodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,

s. 51–52.
5

B. Meyer, AktywnoĞü samorządu lokalnego jako element potencjaáu turystycznego na
przykáadzie gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Potencjaá turystyczny. Zagadnienia
przestrzenne, praca zbiorowa pod red. B. Meyer, Uniwersytet SzczeciĔski, Zeszyty Naukowe
nr 590, „Ekonomiczne Problemy Usáug” nr 52, Szczecin 2010, s. 23–24.
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cych zasobów strukturalnych, obejmujących zarówno elementy wewnĊtrzne
związane bezpoĞrednio z danym obszarem, jak i zewnĊtrzne w stosunku do
niego (m.in. uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, psychologiczne,
technologiczne i ekologiczne oraz polityczne)6.
Potencjaá turystyczny definiuje równieĪ B. Marciszewska (2010). Wedáug
tej autorki, jeĞli przyjąü, iĪ potencjaá turystyczny tworzą wszystkie komponenty,
dziĊki którym moĪna liczyü na iloĞciowe i jakoĞciowe zmiany w turystyce
(na obecnym etapie i w przyszáoĞci), to naleĪy do niego zaliczyü zarówno walory przyrodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne róĪnego typu, infrastrukturĊ turystyczną, lokalizacjĊ obiektów noclegowych, jak i dostĊpnoĞü wielu usáug i produktów, bez których turyĞci nie mieliby szans otrzymaü peánej
satysfakcji. To szerokie rozumienie potencjaáu turystycznego wykracza poza
ramy atrakcyjnoĞci turystycznej regionu, a tym samym ujmuje kompleksowo
warunki rozwoju (gáównie mocne strony i szanse) turystyki na tym obszarze.
WĞród komponentów potencjaáu turystycznego regionu szczególną rolĊ odgrywa jego atrakcyjnoĞü turystyczna oraz produkty turystyczne7.

2. Definicja turystyki zdrowotnej wedáug róĪnych autorów
Turystyka zdrowotna definiowana jest przez wielu autorów w róĪny sposób (tabela 1).
Do najczĊĞciej uprawianych form turystyki zdrowotnej naleĪy zaliczyü
m.in.: turystykĊ uzdrowiskową, turystykĊ medyczną, turystykĊ leczniczą, gdzie
gáównym motywem ich uprawiania jest leczenie lub poprawa stanu zdrowia
(tzw. turystyka zdrowotna w szerokim znaczeniu) oraz urlop zdrowotny i turystykĊ wellness & spa, przy uprawianiu których celem dominującym jest zachowanie zdrowia (tzw. turystyka zdrowotna w wąskim znaczeniu).
Miejscami umoĪliwiającymi w najwiĊkszym stopniu uprawianie wyĪej
wymienionych form turystyki są uzdrowiska. Są to przede wszystkim te miejscowoĞci, gdzie prowadzi siĊ dziaáalnoĞü związaną ze Ğwiadczeniem usáug lecz-

6
7

Ibidem, s. 24–25.

B. Marciszewska, Potencjaá turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, w: Potencjaá turystyczny. Zagadnienia przestrzenne…, s. 13.

Potencjaá turystyczny uzdrowisk baátyckich w Polsce

229

nictwa uzdrowiskowego8. Formy turystyki zdrowotnej rozwijają siĊ gáównie na
obszarach o atrakcyjnych walorach krajobrazowych, gdzie wystĊpują naturalne
czynniki lecznicze, a takĪe warunki bioklimatyczne. WĞród surowców leczniczych wymienia siĊ m.in.: wody mineralne i termalne, peloidy, torfy lecznicze
(borowiny) oraz lecznicze wáaĞciwoĞci klimatu.
Tabela 1
Definicja turystyki zdrowotnej wedáug róĪnych autorów
Lp.

Autor (Autorzy)

1

2

1.

Bennett M., King B.,
Milner L.

2.

Gaworecki W.W.

3.

Lewandowska A.

4.

Jagusiewicz A.

8

Definicja
3

UwaĪają, Īe aby sformuáowaü wszechstronną definicjĊ
turystyki zdrowotnej, naleĪy wziąü pod uwagĊ podróĪe
do uzdrowisk w celach zdrowotnych dziĊki poáączeniu
aktywnoĞci fizycznej i medycznych terapii, zachĊty
rządów paĔstw do przyjeĪdĪania goĞci z zagranicy
w celach zdrowotnych, korzystanie z rejsów oferujących
specyficzne zdrowotne terapie, wĊdrówki do gáównych
rzek dla fizycznego i duchowego oczyszczenia, zdrowotne powody wyjazdów do obszarów o ciepáym klimacie
Autor turystykĊ zdrowotną przedstawia jako odnowĊ siá,
gáówny cel, któremu jest podporządkowany tryb Īycia
w miejscowoĞci turystycznej, stan zdrowia uczestnika
turystyki zdrowotnej okreĞlany jako stan wyczerpania
lub przemĊczenia, powodujący potrzebĊ spĊdzania urlopu we wskazanym przez lekarza sposób, w miejscu
i porze roku, aktywny charakter wypoczynku, którego
formy powinny byü dostosowane do indywidualnych
moĪliwoĞci turysty
Proponuje ujĊcie podaĪowe, uwaĪając za turystykĊ
zdrowotną usáugi zaspokajające potrzeby zdrowotno-wypoczynkowe, poprawĊ zdrowia i samopoczucia. WyróĪnia wĞród form turystyki zdrowotnej: tradycyjne, klasyczne podejĞcie, w tym pobyty uzdrowiskowe, nowe
formy, usáugi wspomagające dbaáoĞü o ciaáo oraz relaksacji, usáugi mające wpáyw na duchowoĞü turystów
Twierdzi, Īe turystyka zdrowotna polega na indywidualnych pobytach w uzdrowisku przy równoczesnym korzystaniu z odpowiednich zabiegów i treningów usprawniających i rewitalizacyjnych oraz dobrodziejstw leczniczych klimatu

A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2009, s. 41.
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Szamborski Z.

6.

Szromek A.R.
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Postrzega turystykĊ zdrowotną jako jedną z dziaáalnoĞci
sáuĪącą odnowie siá psychofizycznych czáowieka. Turystyka zdrowotna jest zatem takim rodzajem dziaáalnoĞci
turystycznej, której intencja, czas i formy uprawiania
wybrane są w sposób dobrowolny, ale zarazem Ğwiadomy dla poprawy zdrowia
TurystykĊ zdrowotną moĪna uprawiaü nie tylko w miejscowoĞciach mających status uzdrowiska, ale równieĪ
tych, które pozwalają na efektywną realizacjĊ funkcji
zdrowotnej. Mogą to byü miejscowoĞci o korzystnych
wáaĞciwoĞciach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warunkach umoĪliwiających pobyt w celach
zdrowotnych

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk,
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2009, s. 21; eadem, Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo SENSUS, Kraków 2009, s. 9; A.R. Szromek, Turystyka w polskich
uzdrowiskach, Zeszyty Naukowe Politechniki ĝląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 40, Gliwice 2007, s. 267–288; M. Boruszczak, Turystyka zdrowotna,
WyĪsza Szkoáa Turystyki i Hotelarstwa, GdaĔsk 2010, s. 17.

Podstawowym aktem prawnym tzw. prawa uzdrowiskowego jest ustawa
z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. OkreĞla ona
uzdrowisko jako obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących siĊ na jego
obszarze naturalnych surowców leczniczych, któremu zostaá nadany status
uzdrowiska9.
Natomiast lecznictwo uzdrowiskowe w myĞl cytowanej ustawy uzdrowiskowej to zorganizowana dziaáalnoĞü polegająca na udzieleniu ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej, prowadzona w uzdrowisku przez zakáady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: wáaĞciwoĞci naturalne surowców leczniczych, wáaĞciwoĞci lecznicze klimatu, w tym talasoterapia i subterraneoterapia oraz wáaĞciwoĞci lecznicze mikroklimatu, a takĪe towarzyszące temu zabiegi fizykalne.

9
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, DzU z 2005 nr 167, poz. 1399
ze zm.
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Lecznictwo uzdrowiskowe w myĞl ustawy z dnia 4 wrzeĞnia 1997 roku
o dziaáach administracji rządowej10 mieĞci siĊ w kompetencji ministra wáaĞciwego do spraw zdrowia (art. 33). Lecznictwo uzdrowiskowe jest jedną z gáównych dziedzin dziaáalnoĞci na obszarach uzdrowiskowych i w myĞl art. 15
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze Ğrodków publicznych11 naleĪy do jednych z 22 ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej.
Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce determinowany jest kilkoma zasadniczymi czynnikami, takimi jak m.in.: wzrost liczby ludnoĞci, tendencją dalszej industrializacji i urbanizacji, wzrostem indywidualnego i zbiorowego
spoĪycia oraz wynikającym z wymienionych czynników zapotrzebowaniem
spoáecznym na lecznictwo uzdrowiskowe. Choroby naszego okresu historycznego związane są przede wszystkim z ujemnym wpáywem czynników Ğrodowiskowych, stąd teĪ mnoĪące siĊ objawy braku przystosowania, frustracji i alienacji, powodujące zaburzenia w procesach somatycznych, wymagające odnowy
siá biologicznych. Niezastąpionym elementem staje siĊ tu lecznictwo uzdrowiskowe. Aby jednak zadanie to zostaáo speánione, konieczne jest stworzenie
optymalnego modelu zagospodarowania pewnych obszarów dla potrzeb lecznictwa, wypoczynku i turystyki w najbardziej korzystnych pod kaĪdym wzglĊdem ukáadach pasmowych uzdrowiskowo-turystycznych12.

3. Metoda oceny potencjaáu regionów
Do pomiaru potencjaáu turystycznego uzdrowisk wykorzystano wspóáczynnik lokalizacji oraz indeks specjalizacji Krugmana, które bazują na analizie
struktury badanej zmiennej w ukáadzie przedmiotowym i regionalnym13.
10

Ustawa z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o dziaáach administracji rządowej, DzU z 1997
nr 141, poz. 943 ze zm.
11

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Ğrodków publicznych, DzU z 2004 nr 210, poz. 2135 ze zm.
12

B. Trzeciak, Uzdrowisko Koáobrzeg. Walory lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne,
Wydawnictwo FENIKS, Koszalin 1996, s. 29.
13

Opis wspóáczynników oraz indeksów wykorzystywanych w badaniach nad konkurencyjnoĞcią moĪna znaleĨü 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. àaĨniewska, 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 siĊ do
wartoĞci zmiennej przyjĊtej na potrzeby badania X: {x1, x2, …xR}. Kluczowym
zadaniem jest ocena wartoĞci zmiennej X ze wzglĊdu na strukturĊ, czyli podobieĔstwo lub rozproszenie wartoĞci zmiennej, jak teĪ ich koncentracjĊ w regionach. W celu prowadzenia analizy w warunkach porównywalnoĞci miĊdzy obserwacjami w analizach przestrzennych stosuje siĊ drugą zmienną Z, zwaną
zmienną wagową. Do analizy przestrzennego rozmieszczenia relacji stosunkowych miĊdzy zmiennymi X i Z moĪna wykorzystaü wspóáczynnik lokalizacji:

LQ

uri
,
wr

i
r

gdzie:

u

i
 udziaá indywidualnej obserwacji regionalnej X dla r-tego regionu
r

wr

w wartoĞci caákowitej i-tej kategorii przekrojowej,
 udziaá indywidualnej obserwacji regionalnej Z dla r-tego regionu
w wartoĞci caákowitej i-tej kategorii przekrojowej.

WartoĞü wspóáczynnika LQ > 1 oznacza, Īe dany region ma wiĊkszy
udziaá obserwacji X niĪ udziaá obserwacji Z w danym regionie. LQ | 0 oznacza,
Īe analizowane rozkáady obserwacji X i Z są podobne. Natomiast wartoĞci
LQ < 1 oznaczają niedobór analizowanej obserwacji wzglĊdem pozostaáych
obserwacji.
W badaniach potencjaáu turystycznego uzdrowisk moĪna wykorzystaü
równieĪ indeks specjalizacji Krugmana, który definiuje siĊ jako sumĊ róĪnic
udziaáów wybranej miary w badanym regionie liczonych od udziaáu caákowitej
dziaáalnoĞci danego regionu (np. zatrudnienia regionalnego) w agregacie krajowym (w caákowitej krajowej liczbie zatrudnionych wr.):
s

Kr

¦u

i
r

 ur .

i 1

gionalną konkurencyjnoĞcią, w: KonkurencyjnoĞü regionalna. Koncepcje, strategie, przykáady,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 80–89.
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WartoĞci wskaĨnika bliĪsze zeru oznaczają duĪe podobieĔstwo analizowanych struktur, natomiast im wyĪsze wartoĞci wskaĨnika, tym wyĪsza specjalizacja regionu wzglĊdem analizowanego zjawiska.

4. Ocena potencjaáu turystycznego uzdrowisk baátyckich
WĞród baátyckich miejscowoĞci turystycznych status uzdrowiska ma szeĞü
miejscowoĞci, jednak w opracowaniu zdecydowano siĊ poddaü analizie tylko
cztery, tj.: Koáobrzeg, UstkĊ, Sopot i ĝwinoujĞcie. Znajduje siĊ tam áącznie
27 815 miejsc noclegowych, przy czym najwyĪszy udziaá w tej liczbie ma Koáobrzeg  45%, nastĊpnie ĝwinoujĞcie  28%, Ustka  15% oraz Sopot  13%.
Wymienione uzdrowiska stanowią áącznie 4,6% miejsc noclegowych w Polsce.
Są zatem waĪnymi obszarami recepcji turystycznej, których podstawową funkcją jest Ğwiadczenie usáug z zakresu turystyki zdrowotnej. Pomimo doĞü jasno
okreĞlonej funkcji, jaką peánią, moĪna zadaü sobie pytanie odnoĞnie potencjaáu
turystycznego, jakim dysponują i ich specjalizacji.
Baza noclegowa analizowanych uzdrowisk jest doĞü zróĪnicowana. NajwyĪsza specjalizacja wystĊpuje w odniesieniu do schronisk máodzieĪowych
(Kr = 1,75), domów wycieczkowych (1,44), pól biwakowych (1,21) oraz moteli
(1,11). Natomiast w przypadku pensjonatów, hoteli, oĞrodków wczasowych czy
zakáadów uzdrowiskowych moĪna mówiü o pewnym podobieĔstwie struktur,
przez co w wymienionych przypadkach wskaĨnik specjalizacji osiągnąá wartoĞci bliĪsze zeru (tabela 2). OcenĊ potencjaáu uzdrowisk przeprowadzono na
podstawie wskaĨnika lokalizacji, gdzie jako drugą wartoĞü wagową przyjĊto
strukturĊ liczby miejsc noclegowych w badanych uzdrowiskach. Pozwoliáo to
na identyfikacjĊ potencjaáu turystycznego wzglĊdem potencjalnej liczby turystów, którzy mogą odwiedziü daną lokalizacjĊ. WskaĨnik naleĪy interpretowaü
z punktu widzenia komfortu korzystania z usáug turystycznych i dostĊpu do
oferowanych atrakcji turystycznych. WartoĞci wskaĨnika powyĪej jednoĞci
Ğwiadczą o korzystnej relacji analizowanej skáadowej potencjaáu turystycznego
do liczby miejsc noclegowych. WskaĨnik lokalizacji pozwoliá wytypowaü
przewagi w potencjale bazy noclegowej w poszczególnych uzdrowiskach.
Przykáadowo uzdrowisko ĝwinoujĞcie ma znaczącą przewagĊ w odniesieniu do
domów wycieczkowych (LQ = 3,58), szkolnych schronisk máodzieĪowych
(2,38), oĞrodków wczasowych (1,32), domów pracy twórczej (1,06), zespoáów
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domków turystycznych (1,7) oraz pól biwakowych (2,0). Natomiast najwiĊkszy
potencjaá zakáadów uzdrowiskowych zlokalizowany jest w Koáobrzegu
(LQ = 1,59).
Tabela 2

0,46
0,00
0,91
1,93
3,58
0,00
2,38
1,32
0,80
0,72
1,06
1,70
0,00
3,16
0,62
2,00

Sopot

0,92
2,25
0,71
0,57
0,00
0,00
0,75
0,69
0,00
1,09
0,00
0,09
1,35
0,00
1,59
0,88

Ustka

Wyszczególnienie

ĝwinoujĞcie

Lp.

Koáobrzeg

Charakterystyka bazy noclegowej uzdrowisk

Kr

0,88
0,00
1,37
0,54
0,00
0,00
0,00
1,87
5,20
1,76
3,00
1,72
0,00
0,79
0,30
0,00

2,60
0,00
1,77
1,00
0,00
7,95
0,00
0,38
0,00
0,41
2,02
1,81
3,18
0,00
0,59
0,40

0,40
1,11
0,31
0,52
1,44
1,75
0,77
0,44
1,26
0,31
0,89
0,81
0,86
1,21
0,52
0,56

LQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hotele
Motele
Pensjonaty
Inne obiekty hotelowe
Domy wycieczkowe
Schroniska máodzieĪowe
Szkolne schroniska máodzieĪowe
OĞrodki wczasowe
OĞrodki kolonijne
OĞrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
Domy pracy twórczej
Zespoáy domków turystycznych
Kempingi
Pola biwakowe
Zakáady uzdrowiskowe
Pozostaáe obiekty niesklasyfikowane

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych z 2011 roku, Bank Danych Lokalnych,
GUS, 15.03.2013.

Przedstawione w pierwszej czĊĞci teoretyczne rozwaĪania na temat potencjaáu wskazują, iĪ moĪe on byü definiowany w doĞü szerokim ujĊciu, przy
uwzglĊdnieniu wielu czynników przyrodniczych czy antropogenicznych. MoĪna jednak przyjąü, iĪ próbĊ definiowania i oceny potencjaáu moĪna przeprowadziü przy uwzglĊdnieniu charakteru produktu turystycznego, który tworzymy.
Poddając analizie potencjaá turystyczny uzdrowisk baátyckich, moĪna przyjąü,
iĪ ich podstawowym walorem jest renta z poáoĪenia wzglĊdem morza i wszel-
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kich dodatkowych atrakcji bĊdących pochodną tego poáoĪenia. Z uwagi na
nadmorski charakter analizowanych miejscowoĞci oraz uzdrowiskowy charakter
produktu, jaki oferują, zdecydowano siĊ na ocenĊ potencjaáu turystycznego przy
uwzglĊdnieniu gáównie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz infrastruktury
dla osób niepeánosprawnych ruchowo (tabela 3). OcenĊ potencjaáu uzupeániono
o moĪliwoĞci tworzenia produktów turystyki kongresowej.
Tabela 3

Siáownia
Basen kryty
Kort tenisowy
Boisko do siatkówki lub koszykówki
Minigolf
Bilard
Tenis stoáowy
Sauna
Solarium
WypoĪyczalnia sprzĊtu páywającego
WypoĪyczalnia rowerów
Pokój zabaw dla dzieci
Pochylnia wjazdowa
Drzwi automatycznie otwierane
Winda przystosowana dla osób niepeánosprawnych
Pokoje/áazienki przystosowane dla osób
niepeánosprawnych
Sala konferencyjna
Liczba sal konferencyjnych
Liczba miejsc w salach konferencyjnych
Suma

Sopot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ustka

Rodzaj infrastruktury

ĝwinoujĞcie

Lp.

Koáobrzeg

WyposaĪenie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania uzdrowisk

Kr

0,86
1,59
1,12
0,67
1,12
0,80
0,73
1,02
1,27
0,56
1,00
1,00
0,83
1,34

1,19
0,45
0,00
0,77
0,00
0,97
1,17
0,98
0,78
1,79
0,99
0,53
0,73
0,77

0,69
0,56
2,39
2,35
3,34
1,67
1,80
0,61
0,58
0,00
0,72
1,24
1,19
0,32

1,43
0,66
1,14
1,07
0,00
0,99
0,61
1,45
1,04
1,99
1,35
1,77
1,96
1,14

0,21
0,53
0,56
0,42
0,81
0,20
0,33
0,13
0,25
0,69
0,09
0,26
0,30
0,33

0,91

1,19

0,58

1,38

0,20

0,69
0,80
0,73
0,80
17,84

1,00
0,88
0,55
0,48
15,22

1,34
0,92
0,82
0,88
22

1,70
2,07
3,18
3,02
27,95

0,28
0,27
0,55
0,51

LQ

16.
17.
18.
19.

ħródáo: ibidem.

W przypadku kilku produktów moĪna mówiü o wysokiej specjalizacji
miejscowoĞci. Dotyczy to m.in. minigolfa (Kr = 0,81), wypoĪyczalni sprzĊtu
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páywającego (0,69), kortów tenisowych (0,56) oraz basenów krytych (0,53).
Natomiast porównywalny potencjaá wystĊpuje w zakresie wyposaĪenia obiektów w wypoĪyczalnie rowerów (Kr = 0,09), sauny (0,13) oraz siáownie (0,21).
Analiza poszczególnych elementów infrastruktury pozwoliáa wyáoniü
przewagi potencjaáu dla poszczególnych miejscowoĞci. Koáobrzeg dysponuje
konkurencyjnym potencjaáem w postaci basenów krytych, kortów tenisowych
oraz minigolfa. W przypadku ĝwinoujĞcia jest to wyposaĪenie w siáownie, tenis
stoáowy, wypoĪyczalnie sprzĊtu páywającego, a takĪe obiekty turystyczne wyposaĪone w windy przystosowane dla osób niepeánosprawnych.
Przewagi potencjaáu Ustki wystĊpują w przypadku kortów tenisowych, boisk do siatkówki lub koszykówki, minigolfa, a takĪe wyposaĪenia w pokoje
zabaw dla dzieci. MiejscowoĞü dysponuje równieĪ ponadprzeciĊtnym potencjaáem dla Ğwiadczenia usáug turystycznych osobom niepeánosprawnym ruchowo,
o czym Ğwiadczy wyposaĪenie obiektów turystycznych w pochylnie wjazdowe
oraz pokoje i áazienki przystosowane dla osób niepeánosprawnych.
Potencjaá turystyczny Sopotu w odniesieniu do pozostaáych uzdrowisk zostaá oceniony najwyĪej. Uzdrowisko dysponuje wysokim potencjaáem wyposaĪenia obiektów w siáownie, korty tenisowe, sauny, wypoĪyczalnie sprzĊtu páywającego i rowerów oraz pokoje zabaw dla dzieci. Znajdują siĊ tam równieĪ
obiekty turystyczne dobrze wyposaĪone w infrastrukturĊ dla osób niepeánosprawnych, w tym m.in.: pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie otwierane
oraz windy, pokoje i áazienki przystosowane dla osób niepeánosprawnych. Sopot
dysponuje równieĪ najlepszymi warunkami dla turystyki kongresowej z uwagi na
wzglĊdnie duĪą liczbĊ sal konferencyjnych oraz miejsc w tych salach.
Suma wskaĨników lokalizacji pozwoliáa na ogólną ocenĊ potencjaáu turystycznego analizowanej infrastruktury. Przyjmując taką samą wagĊ dla kaĪdego
z wskaĨników, najwyĪej oceniono potencjaá turystyczny infrastruktury Sopotu
(27,95) nastĊpnie Ustki (22,0) i w dalszej kolejnoĞci Koáobrzegu (17,84) oraz
ĝwinoujĞcia (15,22).

Podsumowanie
Potencjaá turystyczny jest zagadnieniem doĞü obszernym, które obejmuje
wiele elementów istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki. Pomiar potencjaáu moĪe odbywaü siĊ na zasadzie odrĊbnej analizy przyjĊtych wskaĨników
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lub w ujĊciu zbiorczym, tworząc syntetyczne wskaĨniki zbiorczej oceny zjawiska. Potencjaá turystyczny moĪe byü równieĪ definiowany ze wzglĊdu na rodzaj
produktu turystycznego, jaki dziĊki niemu chcemy tworzyü. W opracowaniu
zaproponowano, aby potencjaá turystyczny uzdrowisk baátyckich poddaü ocenie
ze wzglĊdu na infrastrukturĊ sportowo-rekreacyjną, która umoĪliwia korzystanie z walorów przyrodniczych destynacji.
Gáówną determinantą rozwoju usáug turystyki zdrowotnej są wybitne warunki Ğrodowiska przyrodniczego. Jednak obok walorów przyrodniczych waĪna
jest równieĪ infrastruktura turystyczna, która uáatwia korzystanie z tych walorów, a takĪe dodatkowo wpáywa na stan zdrowia turystów przebywających
w miejscowoĞci uzdrowiskowej.
Przeprowadzona analiza wskazaáa na róĪnice w wystĊpowaniu poszczególnych elementów infrastruktury, w tym szczególnie basenów krytych, kortów
tenisowych czy teĪ dostĊpnoĞci do sprzĊtu páywającego. W przypadku infrastruktury podstawowej powszechnie spotykanej w obiektach turystycznych,
takich jak: sauna, solarium czy siáownia, zróĪnicowanie jest na znacznie niĪszym poziomie.
Ze wzglĊdu na syntetyczną ocenĊ potencjaáu turystycznego najwyĪej oceniono uzdrowisko Sopot, które wzglĊdem bazy noclegowej oferuje najlepiej
rozwiniĊtą zarówno infrastrukturĊ sportowo-rekreacyjną, jak równieĪ ma potencjaá dla rozwoju turystyki kongresowej. Uzdrowisko dysponuje równieĪ najlepiej przystosowanymi obiektami na potrzeby Ğwiadczenia usáug turystycznych
osobom niepeánosprawnym ruchowo.

TOURIST POTENTIAL IN POLAND BALTIC SPAS

Summary
The main objective was to analyze the potential of tourism four Baltic spas: Koáobrzeg, Ustka, ĝwinoujĞcie 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 ZarĊbski
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TURYSTYKA UZDROWISKOWA
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
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Streszczenie
W artykule przeprowadzono iloĞciową analizĊ bazy noclegowej turystyki uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego na tle Polski. Scharakteryzowano takĪe
ruch turystyczny w zakáadach uzdrowiskowych w tym regionie. Badanie wykazaáo
waĪną rolĊ województwa zachodniopomorskiego w turystyce uzdrowiskowej Polski.
W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne z lat 2000–2012 dotyczące bazy turystycznej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego publikowane przez Gáówny Urząd
Statystyczny.
Sáowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa, baza noclegowa, ruch turystyczny

Wprowadzenie
Rozwój turystyki uzdrowiskowej determinowany jest przede wszystkim
wystĊpowaniem klimatu o walorach leczniczych oraz naturalnych záóĪ surowców 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 poáoĪenie województwa zachodniopomorskiego
oraz wystĊpowanie bogatych záóĪ peloidów i wód leczniczych przyczyniáo siĊ
do powstania w regionie atrakcyjnych uzdrowisk klimatycznych, borowinowych oraz zdrojowych. Dodatkowym atutem, który stymuluje rozwój turystyki,
jest poáoĪenie przygraniczne i rozwiniĊta sieü poáączeĔ komunikacyjnych.
Celem artykuáu jest okreĞlenie potencjaáu bazy noclegowej turystyki
uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego oraz ocena ksztaátowania
siĊ ruchu turystycznego w zakáadach uzdrowiskowych w tym regionie. W artykule zostaáy wykorzystane dane statystyczne dotyczące bazy turystycznej oraz
rejestrowanego ruchu turystycznego publikowane przez Gáówny Urząd Statystyczny. Badanie zostanie przeprowadzone dla lat 2000–2011.

1. Baza noclegowa turystyki uzdrowiskowej
Jednym z gáównych czynników zagospodarowania turystycznego umoĪliwiającego korzystanie z walorów turystycznych, w tym równieĪ uzdrowiskowych, jest baza noclegowa2. Z jednej strony jej struktura i pojemnoĞü wpáywają
na wielkoĞü ruchu turystycznego, z drugiej zaĞ – wzmoĪony ruch turystyczny
stymuluje rozwój bazy noclegowej.
W województwie zachodniopomorskim w roku 2011 zarejestrowanych byáo 845 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co stanowiáo 12%
obiektów w Polsce. RównoczeĞnie zachodniopomorskie dysponowaáo 17,6%
wszystkich miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Polsce.
WĞród obiektów turystycznej bazy noclegowej w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 byáo 47 zakáadów uzdrowiskowych. Stanowiáy one
5,6% wszystkich obiektów noclegowych w województwie, podczas gdy w Polsce udziaá zakáadów uzdrowiskowych w obiektach ogóáem wynosiá 2,2%. Takie
dysproporcje utrzymywaáy siĊ w caáym 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 ogóáem
oraz zakáadów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim
w latach 2000–2011

Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Obiekty zbiorowego
zakwaterowania
zachodnioPolska
pomorskie
8626
1183
8686
1051
7948
1011
7116
1011
6972
914
6723
840
6694
850
6718
848
6857
840
6992
839
7206
816
7039
845

Zakáady uzdrowiskowe
Polska
140
130
126
127
132
137
145
156
159
158
158
158

zachodniopomorskie
55
49
49
49
48
51
48
46
49
46
47
47

Odsetek zakáadów
uzdrowiskowych
zachodnioPolska
pomorskie
1,62%
4,65%
1,50%
4,66%
1,59%
4,85%
1,78%
4,85%
1,89%
5,25%
2,04%
6,07%
2,17%
5,65%
2,32%
5,42%
2,32%
5,83%
2,26%
5,48%
2,19%
5,76%
2,24%
5,56%

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl,
23.02.2013.

W badanym okresie liczba zakáadów uzdrowiskowych w województwie
zachodniopomorskim spadáa z 55 w roku 2000 do 47 w roku 2011 (tj. o 14,5%).
RównoczeĞnie w województwie w porównywanych latach liczba turystycznych
obiektów zbiorowego zakwaterowania ogóáem charakteryzowaáa siĊ wiĊkszą
dynamiką spadku, gdyĪ zmniejszyáa siĊ o 338 obiektów (28,6%). NaleĪy zaznaczyü, Īe w tym samym czasie w Polsce liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogóáem zmniejszyáa siĊ o 18,4%, natomiast liczba zakáadów uzdrowiskowych wzrosáa o 12,9% (tabela 1).
W zakáadach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 byáo 10,05 tys. miejsc noclegowych, co stanowiáo 33,4% wszystkich
miejsc noclegowych w tych obiektach w Polsce (tabela 2). Tak wysoki udziaá
Ğwiadczy o istotnym znaczeniu zakáadów uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego w bazie noclegowej turystyki uzdrowiskowej Polski.
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Tabela 2
Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w obiektach ogóáem i zakáadach uzdrowiskowych w Polsce
i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011

Lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Liczba miejsc noclegowych ogóáem
Polska
659862
641172
604644
596460
584672
569896
574612
582105
596998
606501
610111
606246

zachodniopomorskie
130389
116676
117342
121325
108267
105230
108797
109002
107800
109506
106483
106676

Liczba miejsc noclegowych w zakáadach
uzdrowiskowych
Polska
zachodniopomorskie
25433
10161
23766
9262
23912
9529
22437
9326
22690
8774
24318
9695
26518
9831
27871
9403
29112
10437
30987
10609
31815
11890
30103
10049

ħródáo: ibidem.

Liczba miejsc noclegowych w zakáadach uzdrowiskowych w Polsce oraz
województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 podlegaáa róĪnokierunkowym zmianom (tabela 2). Jednak ostatecznie na koniec badanego okresu liczba miejsc noclegowych w tych obiektach wzrosáa w porównaniu do roku
2000 o 18,4% w Polsce i spadáa o 1,1% w zachodniopomorskim. Zaobserwowane zmiany nie Ğwiadczą jednak o kurczeniu siĊ bazy noclegowej w województwie (mogą raczej wskazywaü na zmiany organizacyjne, gdyĪ zwiĊkszeniu
ulegáa liczba miejsc noclegowych przypadających na jeden zakáad uzdrowiskowy – rys. 1).
Turystyka generuje wiele miejsc pracy i jest waĪnym elementem stymulującym rozwój gospodarczy. NaleĪy zaznaczyü, Īe turystyka uzdrowiskowa charakteryzuje siĊ znacznie mniejszą sezonowoĞcią niĪ turystyka wypoczynkowa
i wiĊkszoĞü miejsc noclegowych w zakáadach uzdrowiskowych w Polsce funkcjonuje caáy rok (ponad 96% w 2011 roku). W związku z tym zatrudnienie
w turystyce uzdrowiskowej podlega znacznie mniejszej sezonowoĞci niĪ w wypoczynkowej. O dobrze rozwiniĊtej funkcji turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim Ğwiadczy relacja liczby miejsc noclegowych
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w zakáadach uzdrowiskowych do liczby mieszkaĔców staáych3. W przeliczeniu
na 1000 mieszkaĔców województwa przypada 5,8 miejsc noclegowych w zakáadach uzdrowiskowych, podczas gdy wartoĞü tego wskaĨnika dla Polski wynosi 0,8.
300
250
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50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Polska

2006 2007 2008 2009 2010 2011

zachodniopomorskie

Rys. 1. Liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden zakáad uzdrowiskowy
w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011
ħródáo: ibidem.

2. Ruch turystyczny w zakáadach uzdrowiskowych
W latach 2000–2011 liczba turystów korzystających z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim charakteryzowaáa siĊ
tendencją rosnącą. W Polsce liczba ta w roku 2011 byáa aĪ o 55,8% wiĊksza niĪ
w roku 2000, natomiast w zachodniopomorskim – o 32,5% (tabela 3). NaleĪy
podkreĞliü, Īe zarówno dla Polski, jak i dla województwa dynamika wzrostu
liczby korzystających z zakáadów uzdrowiskowych byáa wiĊksza niĪ dla liczby
korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogóáem.
Oznacza to bardziej dynamiczny rozwój turystyki uzdrowiskowej.

3

WskaĨnik funkcji turystycznej Baretje – Ĩródáo: T. Lijewski, B. Mikuáowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 24.
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Tabela 3
Liczba turystów korzystających z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce
i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011
Lata

Polska

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

397692
369193
354199
392957
399805
435951
490646
551531
605806
632951
612164
619687

Województwo
zachodniopomorskie
162501
144202
146138
164948
174079
177019
171475
183935
217591
225614
213469
215382

ħródáo: ibidem.

Odsetek turystów korzystających z zakáadów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 wynosiá Ğrednio rocznie
11,5% i byá wyĪszy niĪ w Polsce (rys. 2). Potwierdza to waĪną rolĊ turystyki
uzdrowiskowej w rozwoju gospodarczym województwa. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe zakáady uzdrowiskowe w zachodniopomorskim przyjmują Ğrednio
rocznie 38% wszystkich turystów korzystających z tego rodzaju obiektów
w Polsce (rys. 3). O wzmoĪonym ruchu turystycznym w zakáadach uzdrowiskowych w województwie w porównaniu do Polski Ğwiadczy równieĪ relacja
liczby turystów korzystających z noclegów w tych obiektach do powierzchni4,
której Ğrednia roczna wartoĞü w badanym okresie w zachodniopomorskim wyniosáa 8 os./km2, natomiast dla kraju – jedynie 1,6 os./km2. Oznacza to, Īe region wykorzystuje swoje dogodne poáoĪenie geograficzne i wyspecjalizowaá siĊ
w turystyce uzdrowiskowej.

4

WskaĨnik gĊstoĞci ruchu turystycznego – Ĩródáo: ibidem, s. 25.
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Rys. 2. odsetek turystów korzystających z zakáadów uzdrowiskowych w liczbie turystów korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
ogóáem w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011
ħródáo: ibidem.

Liczba noclegów udzielonych turystom korzystającym z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim w badanym okresie
charakteryzowaáa siĊ tendencją rosnącą. W porównaniu do roku 2000 w roku
2011 wzrosáa o 36,7% w Polsce, a w zachodniopomorskim – o 17,3% (tab. 4).
Niemniej udziaá województwa w liczbie udzielonych noclegów turystom korzystającym z zakáadów uzdrowiskowych utrzymywaá siĊ na wysokim poziomie
(w roku 2011 wynosiá 31,3%).
Analiza relacji liczby udzielonych noclegów do liczby turystów korzystających z danego rodzaju obiektu daje moĪliwoĞü oceny Ğredniej liczby dni pobytu przypadającej na jednego turystĊ. Cechą charakterystyczną turystyki
uzdrowiskowej są dáugie pobyty wynikające m.in. z ustalonych dáugoĞci turnusów sanatoryjnych. ĝrednia liczba dni pobytu turysty korzystającego z noclegów w zakáadzie uzdrowiskowym w Polsce wynosiáa w badanych latach 13,3
dnia i byáa o 1 dzieĔ dáuĪsza niĪ w województwie zachodniopomorskim. Nieco
krótsze pobyty w zakáadach uzdrowiskowych w zachodniopomorskim mogą
wynikaü z wiĊkszej liczby pobytów komercyjnych, których dáugoĞü jest dowolnie ustalana. Na liczbĊ pobytów komercyjnych w zakáadach uzdrowiskowych
w województwie mają wpáyw turyĞci zagraniczni. W badanych latach Ğredni
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roczny odsetek obcokrajowców wynosiá ponad 26% ogóáu turystów korzystających z tych obiektów w zachodniopomorskim.
Tabela 4
Liczba noclegów udzielonych turystom korzystającym z zakáadów uzdrowiskowych
w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011 (w mln)
Lata

Polska

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

5,7
5,47
5,44
5,05
5,02
5,67
6,42
7,14
7,74
8,34
7,64
7,79

Województwo
zachodniopomorskie
2,08
1,95
2
2
2,02
2,21
2,13
2,25
2,61
2,72
2,47
2,44

ħródáo: ibidem.

Zarówno w Polsce, jaki i w województwie zachodniopomorskim lata
2000–2004 charakteryzowaáy siĊ wzrostem liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów w zakáadach uzdrowiskowych. Kolejne trzy lata to
okres stabilizacji. Natomiast lata 2008–2011 cechowaáa tendencja spadkowa.
Jednak mimo to w roku 2011 w zakáadach uzdrowiskowych Polski zanotowano
ponad 63% wiĊcej turystów zagranicznych niĪ w roku 2000. W województwie
zachodniopomorskim wzrost ten wyniósá prawie 74% (rys. 3).
Taki sam kierunek zmian w liczbie turystów zagranicznych korzystających
z noclegów w zakáadach uzdrowiskowych Polski i województwa zachodniopomorskiego wynika z faktu, Īe bardzo duĪy odsetek obcokrajowców korzysta
z zakáadów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim. W badanych latach udziaá ten wynosiá Ğrednio rocznie 83,8% (rys. 4).
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Rys. 3. Liczba turystów zagranicznych korzystających z zakáadów uzdrowiskowych
w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach 2000–2011
ħródáo: ibidem.
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Rys. 4. Odsetek turystów zagranicznych korzystających z zakáadów uzdrowiskowych
w województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 2000–2011
ħródáo: ibidem.

W 2011 roku w zakáadach uzdrowiskowych w Polsce udzielono ponad
571 tys. noclegów turystom zagranicznym, z czego aĪ 87,8% przypadáo na województwo zachodniopomorskie. W latach 2000–2011 dynamika liczby udzie-
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lonych noclegów turystom zagranicznym w zakáadach uzdrowiskowych ksztaátowaáa siĊ podobnie jak zmienna liczba turystów zagranicznych w tych obiektach (rys. 5). Ostatecznie w roku 2011 w porównaniu do 2000 liczba udzielonych noclegów obcokrajowcom w zakáadach uzdrowiskowych wzrosáa o 52,2%
w Polsce i o 70,1% w województwie zachodniopomorskim.
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Rys. 5. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym korzystającym z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim w latach
2000–2011 (w tys.)
ħródáo: ibidem.

NaleĪy podkreĞliü, Īe Ğredni pobyt turystów zagranicznych w zakáadach
uzdrowiskowych w Polsce jest krótszy niĪ turystów ogóáem. W badanych latach
przeciĊtna liczba dni pobytu przypadająca na jednego turystĊ zagranicznego
w zakáadach uzdrowiskowych w Polsce oraz województwie zachodniopomorskim ksztaátowaáa siĊ na zbliĪonym poziomie i wynosiáa Ğrednio 11 dni.

Podsumowanie
Baza noclegowa województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 zapewniaáa 33,4% miejsc noclegowych w turystyce uzdrowiskowej Polski.
Turystyka uzdrowiskowa peáni waĪną rolĊ w gospodarce województwa
zachodniopomorskiego, co potwierdza relacja liczby miejsc noclegowych w za-
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káadach uzdrowiskowych do liczby mieszkaĔców staáych; jej wartoĞü w 2011
roku wynosiáa 5,8 miejsc noclegowych na 1000 mieszkaĔców i byáa zdecydowanie wiĊksza niĪ dla Polski (0,8 miejsc noclegowych na 1000 mieszkaĔców).
W latach 2000–2011 liczba turystów korzystających z zakáadów uzdrowiskowych w Polsce i województwie zachodniopomorskim charakteryzowaáa siĊ
tendencją rosnącą, przy czym wiĊkszy wzrost zanotowano dla Polski.
Województwo zachodniopomorskie jest regionem intensywnego ruchu turystycznego w zakáadach uzdrowiskowych, co potwierdza wartoĞü wskaĨnika
gĊstoĞci ruchu turystycznego w tych obiektach wynosząca Ğrednio rocznie
8 os./km2 (wartoĞü wskaĨnika dla Polski – 1,6 os./km2). Ponadto zachodniopomorskie w badanym okresie przyjmowaáo Ğrednio rocznie 38% wszystkich turystów korzystających z noclegów w zakáadach uzdrowiskowych Polski, udzielając Ğrednio rocznie 35,2% noclegów w tych obiektach.
W badanych latach nastąpiá wzrost liczby turystów w zakáadach uzdrowiskowych, który wynikaá ze zwiĊkszającej siĊ aktywnoĞci turystów krajowych.
W latach 2008–2011 liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w zakáadach uzdrowiskowych spadaáa, co spowodowane byáo pogarszającą siĊ sytuacją gospodarczą w Europie.
Ruch turystyczny obcokrajowców korzystających z noclegów w zakáadach
uzdrowiskowych w Polsce koncentruje siĊ w województwie zachodniopomorskim. W roku 2011 w zachodniopomorskim z noclegów w tych obiektach skorzystaáo 48,8 tys. turystów zagranicznych (co stanowiáo 87,3%), którym udzielono 501,8 tys. noclegów (87,8%).
ĝrednia liczba dni pobytu turystów zagranicznych w zakáadach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego byáa o 1 dzieĔ krótsza niĪ turystów ogóáem korzystających z tych obiektów. Krótsze pobyty obcokrajowców
w zakáadach uzdrowiskowych w województwie mogą wynikaü z wiĊkszej liczby pobytów komercyjnych, których dáugoĞü jest dowolnie ustalana.
Z przeprowadzonej analizy wynika, Īe turystyka uzdrowiskowa moĪe stanowiü waĪny czynnik dalszego rozwoju ruchu turystycznego w województwie
zachodniopomorskim, a przez to przyczyniü siĊ do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.
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Summary
In the article a quantitative analysis of tourism resort accommodation facilities
was carried out both for zachodniopomorskie voivodship and Poland. Futhermore a touristic flow in the health establishments in zachodniopomorskie voivodship was characterized. 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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