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Obszarów Ochrony 
Uzdrowiskowej 

• Czarny Dunajec (woj. małopolskie) 

• Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) 

• Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie) 

• Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) 

• Latoszyn (woj. podkarpackie) 

• Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 

• Miłomłyn (woj. warmińsko-mazurskie) 

• Skierniewice-Maków (woj. łódzkie)  
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W przemyśle ... 
1 miejsce pracy daje …  

 1 miejsce pracy w otoczeniu 
 

W turystyce … 
1 miejsce pracy daje … 

 3 miejsca pracy w otoczeniu 
 

 W uzdrowisku …  
1 miejsce pracy daje … 

 aż  5 miejsc pracy w otoczeniu  
    (gastronomia, handel, usługi) 
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Dane liczbowe dot. uzdrowisk 
 

 liczba osób zatrudnionych w lecznictwie - ok. 16,5 tys. osób 
 
 liczba osób zatrudnionych w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, rekreacja, 

gastronomia, transport, handel, usługi, kultura) - ponad 85 tys. osób 
 
 liczba łóżek sanatoryjnych – ok. 45 000 

 
 liczba łóżek hotelowych- ok. 220 000 
 
 liczba kuracjuszy rocznie – ok. 737 000 
 
 liczba noclegów turystycznych w uzdrowiskach rocznie - ok. 20 mln 
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Gospodarka gmin uzdrowiskowych oparta jest w 90% głównie na 

branży uzdrowiskowej i turystycznej, czyli na: 

- hotelach, 

- pensjonatach, 

- sanatoriach,  

- gastronomii, 

- handlu, 

- różnego rodzaju usługach (transport publiczny i prywatny, spa, 

fitness, kosmetologia, fryzjerstwo itd.) 
 



ROZWÓJ OTOCZENIA 
ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI 
 

• sanatoria 
• hotele i obiekty noclegowe 
• restauracje i zajazdy 
• transport autobusowy i PKP  
     (miejski, dalekobieżny, TAXI) 
• biura turystyczne 
• baseny 
• kolejki górskie i widokowe 
• obiekty sportowe (korty, boiska) 
• wypożyczalnie sprzętu 
• szkółki narciarskie, 
• kluby fitness i siłownie 
• sklepy ze sprzętem specjalistycznym 
      np. narciarskim, do turystyki górskiej 
• usługi przewodnickie 
• imprezy turystyczne i kulturalne 

Dotyczy atrakcji strategicznej i nowych 
podmiotów, które się utworzyły 
• dostawy prądu 
• dostawy wody 
• dostawy gazu 
• dostawy usług teleinformatycznych 
• wywóz nieczystości 

 

• piekarnie 
• producenci żywności  
• pralnie  
• hurtownie  
• banki  
• stacje paliw 
• obiekty rehabilitujące 
• handel 
• firmy reklamowe 
• parkingi 
• firmy ochroniarskie 



• wpływy z PIT 
• wpływy z podatku od nieruchomości 
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej 
• wpływy CIT 
• wpływy z dotacji uzdrowiskowej 
• wpływy z czynszów, dzierżaw itp. 

ROZWÓJ OTOCZENIA ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI 
 



 
W okresie pandemii uzdrowiska zostały dotknięte 
jej negatywnymi skutkami finansowymi najbardziej 
w skali całego kraju  
 

O ile 90 % gospodarki całego kraju w okresie 
pandemii funkcjonowało w miarę normalnie,   
to w przypadku uzdrowisk 90 % ich gospodarki 
całkowicie zamarło.  



Program Polskie Uzdrowiska 

 Ministerstwo Rozwoju uznało, że wyjątkowa specyfika gmin 
uzdrowiskowych jako „szczególnych podmiotów JST” w skali kraju 
obarczonych istotnymi ograniczeniami rozwoju gospodarczego oraz 
ograniczeniami przestrzenno-funkcjonalnymi i wymogami 
środowiskowymi, a jednocześnie realizującymi bardzo kosztowne 
zadania własne, których nie muszą realizować inne JST, 
predysponuje je do objęcia ich dedykowanym programem 
pomocowym. 
 Program ten miał być realizowany w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy 



       Program Polskie Uzdrowiska 

 
 Niestety w KPO nie zostało zapisane żadne wsparcie  

dla gmin uzdrowiskowych pomimo jednoznacznego stanowiska  
w tej sprawie Ministerstwa Rozwoju i deklaracji V-ce Premiera 
Jarosława Gowina 



Rząd wspierał najbardziej poszkodowane przez pandemię branże 

(gastronomiczną, turystyczną, hotelarską, rozrywkową, itd.). Wsparcie rządu  

w ramach tarcz finansowych otrzymali: przedsiębiorcy, firmy i pracownicy. 

 

Jedynie gminy uzdrowiskowe nie otrzymały żadnego wsparcia finansowego  

w ramach tarcz antykryzysowych.  

Wiele gmin uzdrowiskowych nie otrzymało wsparcia również w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II i III nabór 
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 W odniesieniu rok do roku (2019 do 2018)  
gminy uzdrowiskowe w 2019 r. odnotowywały 

 
dynamiczny rozwój i bardzo wysoki 

przyrost dochodów.  
   

I tak: 
PIT + 14 % 
CIT + 20 % 

OPŁATA UZDROWISKOWA + 16 % 
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Utrata dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej  
- najbardziej znacząca pozycja ubytków dochodowych gmin. 

Gminy uzdrowiskowe w 2020 roku (w porównaniu do 2019 r.) 
odnotowały  

gwałtowny spadek dochodów  
z tytułu opłaty uzdrowiskowej  

 
  

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 27 maj 2021 



2531 513  

16204 796  

4599 699  

4777 738  

1703 308  

2964 973  

1280 072  

10918 698  

2321 196  

3580 533  

1188 745  

1913 732  

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000

BUSKO ZDRÓJ

KOŁOBRZEG

CIECHOCINEK

KRYNICA ZDRÓJ

POLANICA ZDRÓJ

USTROŃ

BUSKO ZDRÓJ KOŁOBRZEG CIECHOCINEK KRYNICA ZDRÓJ POLANICA ZDRÓJ USTROŃ
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Utrata dochodów – opłata uzdrowiskowa w PLN (porównanie 2020/2019r.) 
Kwoty w PLN 



W odniesieniu rok do roku (2019/2020)  
gminy uzdrowiskowe w 2020 r. odnotowywały 

spadki wpływów i straty finansowe  
w wysokości (% uśredniony):   

PIT - 14 % 
CIT - 16 % 

OPŁATA UZDROWISKOWA - 51 % 
SPÓŁKI KOMUNALNE – 30 % 
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Utrata dochodów gminnych z tytułu czynszów najmu i dzierżaw 

W roku 2020 gminy uzdrowiskowe 
zwolniły z opłat czynszowych czy czynszów dzierżawnych: 
• lokale gastronomiczne,  
• lokale usługowe i handlowe 
ze względu na wstrzymanie działalności gastronomicznej, usługowej lub 
handlowej. 
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Sytuacja finansowa spółek gminnych (PGK, transport, ZOM itp.), 
jednostek gminnych oraz  podmiotów zależnych  

1. Utrata przychodów z opłat za dostawę wody do sanatoriów, hoteli, pensjonatów itd..  
2. Utrata przychodów ze sprzedaży biletów autobusowych, 
3. Utrata przychodów za wywóz odpadów komunalnych  
4. Utrata przychodów z działalności kąpielisk, basenów, restauracji, kawiarni, muzeów, 

teatrów, targowisk 
  
Utrata przychodów w tym zakresie sięga w niektórych przypadkach nawet do  30 % 
miesięcznych planowanych przychodów i w sposób znaczący wpływa na jednostkową 
kalkulację cen wody, odpadów, biletów.  
 
Utrzymywanie tego stanu przez dłuższy czas zagrozi ekonomicznym podstawom 
funkcjonowania firm komunalnych. 
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Sytuacja finansowa spółek gminnych (PGK, transport, ZOM 
itp.), jednostek gminnych oraz  podmiotów zależnych  

2. Utrata przychodów spółek gminnych z opłat za odbiór ścieków od zakładów (sanatoria, hotele, 
pensjonaty, restauracje, zakłady usługowe, sklepy itd.)   
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Turystyka,  
(w tym turystyka uzdrowiskowa i  lecznictwo uzdrowiskowe) 

charakteryzuje się  
ogromnym efektem mnożnikowym w gospodarce,  

dlatego zwiększenie nakładów na inwestycje 
  

związane z rozwojem funkcji turystycznych,  
oznacza wsparcie znacznie wykraczające  

poza samą branżę turystyczną 
 



Wobec braku możliwości wsparcia gmin uzdrowiskowych  

w ramach KPO i praktycznie merytorycznego  

obumarcia Programu Polskie Uzdrowiska,  

Gminy uzdrowiskowe wnioskują o wsparcie finansowe  

i realizację Programu Polskie Uzdrowiska poprzez RFIL 
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Brak wsparcia dla gmin uzdrowiskowych będzie oznaczał: 
 

1. Pogłębianie katastrofalnej sytuacji finansowej gmin 
uzdrowiskowych. 

2. Pogłębianie złej sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych. 
3. Gwałtowne zahamowanie  inwestycji rozwojowych w 

infrastrukturę turystyczną, uzdrowiskową, komunalną itp. 
4. Obniżanie standardu usług publicznych. 
5. Ze względu na zahamowanie inwestycji, pogłębianie dystansu 

rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy jst (gminy 
uzdrowiskowe, a gminy pozostałe).  
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Stowarzyszenie  
Gmin Uzdrowiskowych RP 
 
ul. Czarny Potok 27/24 
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. (+48) 18 477 74 50 
e-mail: biuro@sgurp.pl 

mailto:biuro@sgurp.pl
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