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Ad 1. 
 

 Informację dotyczącą sytuacji gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii 

spowodowanej COVID-19 przedstawił prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP Jan Golba. 

W Polsce obecnie działa 45 uzdrowisk statusowych. Gospodarka gmin uzdrowiskowych 

w 90% opiera się na branży uzdrowiskowej i turystycznej. Sprzyja to rozwojowi łańcucha 

zależności lokalnego biznesu i gospodarki. Prezes Jan Golba podkreślił, iż uzdrowiska zostały 

dotknięte negatywnymi skutkami finansowymi pandemii najbardziej w skali całego kraju. 

Stwierdził: „O ile 90% gospodarki całego kraju w okresie pandemii funkcjonowało w miarę 

normalnie, to 90% gospodarki uzdrowisk całkowicie zamarło”. Program „Polskie uzdrowiska” 

miał być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), ale nie została tam 

zaplanowana żadna pomoc dla gmin uzdrowiskowych. Gminy te nie otrzymały wsparcia 

finansowego w ramach tarcz antykryzysowych, wiele z nich nie dostało go również w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W 2020 r. gminy te odnotowały 

gwałtowny spadek dochodów w porównaniu z dochodami z 2019 r.: z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej – o 51%, PIT – 14%, CIT – 16%, a spółki komunalne – o 30%. Zdaniem 

prezesa Jana Golby brak wsparcia dla gmin uzdrowiskowych spowoduje gwałtowne 

zahamowanie inwestycji rozwojowych w infrastrukturę turystyczną, uzdrowiskową 

i komunalną, obniży standard usług publicznych i przyczyni się do pogłębiania dystansu 

rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy gminami uzdrowiskowymi a pozostałymi 

gminami. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele władz samorządowych. 

Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska przypomniała, że w czasie pandemii pomoc 

państwa w wysokości 673 milionów zł uzyskały 203 gminy górskie, a nadmorskie jej nie 

otrzymały, KPO także nie przewiduje ich wsparcia. W opinii prezydenta miasta Sopotu Jacka 

Karnowskiego w KPO przewidziano pomoc tylko dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 

a pominięto miasta i gminy uzdrowiskowe. 

Podsumowując dyskusję, przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz poinformował, że 

wyłaniają się z niej postulaty dotyczące rozliczenia ryczałtów dla uzdrowisk, ustalenia 

podstawy wyliczeń dotacji dla gmin uzdrowiskowych w 2022 r. na bazie dochodów z 2019 r., 

dodania w KPO pomocy dla miast i gmin uzdrowiskowych, ujęcia pominiętych gmin w RFIL 

i zmniejszenia rygorów dla placówek, które mogłyby prowadzić rehabilitację pocovidową. 

W wyniku głosowania senatorowie poparli apel samorządów gmin uzdrowiskowych, 

skierowany do rządu. Czytamy w nim m.in.: „Zwracamy się z apelem, aby dotacja z budżetu 

państwa dla gmin uzdrowiskowych w 2022 roku została określona na podstawie wskaźników  

z 2019 roku, czyli sprzed wybuchu pandemii COVID-19, co będzie gwarancją rekompensaty  

z tytułu utraconych dochodów. (…) Możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu 

opłaty uzdrowiskowej i dotacji ma ogromne znaczenie dla gospodarki finansowej gmin 

uzdrowiskowych, szczególnie w kontekście konieczności wykonywania zadań związanych  

z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, określonych w art. 46 ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym (…). Spadek dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji 

uzdrowiskowej wpłynie negatywnie na utrzymanie uzdrowisk, które są i będą bardzo potrzebne 

w trudnym czasie pandemii i po jej ustąpieniu. Proponowane rozwiązanie pozytywnie wpłynie 

na stan finansów publicznych w uzdrowiskach, jest organizacyjnie proste i nie będzie wielkim 

obciążeniem dla budżetu państwa. Zmiana ustawy będzie przejawem troski o dobrobyt  

i zdrowie Polaków”. Samorządowcy apelują również o umorzenie lub zastosowanie abolicji 

zaliczek wypłacanych przez NFZ podmiotom uzdrowiskowym w 2020 r. w ramach umów na 

realizację świadczeń zdrowotnych. Umorzenie całości zaliczek wypłaconych w 2020 r. 

powinno być traktowane jako zapłata za pokrycie kosztów stałych oraz utrzymywanie 

pracowników i infrastruktury w gotowości do realizacji świadczeń zdrowotnych, objętych 

umowami z NFZ, które nie były wykonywane na skutek decyzji organów władzy publicznej. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja poparła apel samorządów gmin uzdrowiskowych skierowany do prezesa Rady 

Ministrów. 
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