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Apel samorządów gmin uzdrowiskowych 
 

Za nami bardzo trudny rok, minęło 14 miesięcy od kiedy co chwilę zamykane były uzdrowiska, 

jak i cały sektor turystyki. To w połączeniu z wielką niewiadomą co dalej, powoduje frustrację 

zarówno wśród przedsiębiorców, jak i nas – samorządowców z gmin uzdrowiskowych. Samorządy 

szukają oszczędności rezygnując z inwestycji, a i tak nie mamy pewności, czy uda się zrealizować 

bardzo ostrożnie zaplanowane budżety na rok 2021. Dokładnie 1 marca 2021 roku apelowaliśmy  

o pomoc dla nadmorskich gmin uzdrowiskowych. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na 

stanowisko Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Również wielokrotnie zwracaliśmy 

się do Rządu RP o wsparcie wszystkich regionów turystycznych, nie tylko górskich, na takich 

samych zasadach. Uruchomienie z początkiem 2021 roku tzw. tarczy branżowej dla gmin  

z południa Polski było rażąco krzywdzące wobec samorządów z innych regionów. Mamy ogromne 

poczucie niesprawiedliwości. Dlatego dzisiaj, w większym gronie, ponownie apelujemy, aby rząd 

zrewidował swoje podejście do uzdrowisk. 

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. W przyszłym, 2022 

roku, dotacja będzie mniejsza, bowiem wpływy z opłaty uzdrowiskowej w roku 2020 we wszystkich 

gminach uzdrowiskowych drastycznie spadły. W kolejnym roku będzie podobna sytuacja. 

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 artykule 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U.2020.0.1662 t.j. - Ustawa  

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 



uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych). 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. 

Apelujemy również o podjęcie działań w kierunku umorzenia lub zastosowania abolicji zaliczek 

wypłacanych przez NFZ podmiotom uzdrowiskowym w 2020 roku, w ramach zawartych umów na 

realizację świadczeń zdrowotnych, która nie będzie traktowana jako limitowana pomoc publiczna. 

Umorzenie w całości wypłaconych w 2020 r. zaliczek powinno być traktowane jako zapłata  

za pokrycie kosztów stałych oraz utrzymywanie w gotowości pracowników  

i infrastruktury do realizacji świadczeń zdrowotnych, objętych umowami z NFZ, a które nie były 

wykonywane na skutek decyzji Organów Władzy Publicznej. Wypłacane przez NFZ zaliczki  

w wysokości 1/12 były przeznaczane przez podmioty uzdrowiskowe/spółki w 2020 r. na pokrycie 

kosztów stałych, utrzymanie gotowości, wypłaty pracownicze, zapłatę wielu zobowiązań 

związanych z utrzymaniem infrastruktury. W związku z tym konsekwencje prawne i gospodarcze 

związane z odpowiedzialnością i koniecznością zrekompensowania utraty przychodów 

świadczeniodawcom są obiektywne i zrozumiałe prawnie.  
 

         Z wyrazami szacunku, 

 

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg 

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu  

Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście 

Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia 

Stanisław Kuryłło, Burmistrz Kamienia Pomorskiego 

Sebastian Witek, Burmistrz Połczyna-Zdroju 

Radosław Głażewski, Wójt Gminy Darłowo 

 

 

 

 

 

 



 


