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OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,
Oddajê w Wasze rêce kolejny numer biuletynu informacyjnego �Jedziemy do wód

w...........� ¿ywi¹c nadziejê, ¿e jego zawarto�æ uzupe³ni wszelkie luki informacyjne w zakresie
aktualnej tematyki uzdrowiskowej i pozwoli na bie¿¹co prze�ledziæ wydarzenia, które mia³y
miejsce w gminach uzdrowiskowych w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy.

Potrzeba dostosowania polskiej gospodarki do warunków obowi¹zuj¹cych w krajach unij-
nych, jak te¿ poprawa jej konkurencyjno�ci sta³y siê tematem nie tylko debat i spotkañ, ale rów-
nie¿ priorytetem w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr.

Ze wzglêdu na liczne spotkania integracyjne i szkoleniowe odbywaj¹ce siê w naszych uzdro-
wiskach niniejszy biuletyn zawiera wiêcej wyst¹pieñ referatowych, które w sposób wyczerpuj¹cy
poruszaj¹  zagadnienia dotycz¹ce problematyki turystyczno-uzdrowiskowej.

Szczególnie nurtuj¹cym �rodowiska uzdrowiskowe tematem jest rodz¹ca siê od 13 lat ustawa
o uzdrowiskach, gminach i lecznictwie uzdrowiskowym, której w ka¿dym numerze po�wiêcamy
sporo uwagi. Z jednej strony mamy do czynienia z u³omnymi zapisami prawnymi nowej ustawy,
uderzaj¹cymi w podstawy Konstytucji RP, a z drugiej wielomiesiêczne prace �rodowisk uzdrowi-
skowych, które ponownie zakoñczy³y siê niepowodzeniem.

Tymczasem pe³ne wykorzystanie potencja³u gospodarczego polskich uzdrowisk zale¿y
w du¿ej mierze od polityki pañstwa, w tym odpowiednich regulacji ustawodawczych, w³asno-
�ciowych i wreszcie wypracowania �modelu polskiego uzdrowiska�.

Nieustannie trwaj¹ prace i rozmowy w�ród �rodowisk uzdrowiskowych i rz¹dowych nad
nowym kszta³tem ustawy, od zapisów której zale¿y rozwój i przysz³o�æ polskich uzdrowisk.
W tym biuletynie znajdziecie Pañstwo trzy wyst¹pienia Prezesa Jana Golby nakre�laj¹ce wize-
runek polskich uzdrowisk w porównaniu z s¹siaduj¹cymi krajami, które potrafi³y sprawnie
uporaæ siê z unijnymi procesami dostosowawczymi.

Zdobycie stabilnego miejsca na drapie¿nym europejskim rynku turystyczno-uzdrowisko-
wym  zmusza polsk¹ bran¿ê uzdrowiskow¹ do rozpoczêcia wielop³aszczyznowych dzia³añ m.in.
w sektorze pozyskiwania unijnych �rodków finansowych na rozbudowê infrastruktury uzdrowi-
skowej i oko³o uzdrowiskowej oraz modernizacjê dotychczasowej bazy sanatoryjno-wypoczynkowej.

Wdra¿ane przepisy unijne stopniowo uzupe³niane dodatkowymi dyrektywami w szczegól-
no�ci w zakresie pozyskiwania dotacji finansowych wywo³uj¹ sporo chaosu i zmuszaj¹ wszyst-
kich zainteresowanych do zdobywania fachowej informacji w tym zakresie. W tym te¿ celu Za-
rz¹d Izby Gospodarczej �Uzdrowiska Polskie�, Unii Uzdrowisk Polskich i Stowarzyszenia
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Gmin Uzdrowiskowych RP zorganizowa³ w Iwoniczu-Zdroju Forum Uzdrowiskowe, którego
celem by³o robocze przeanalizowanie wszelkich obowi¹zuj¹cych procedur unijnych.

Sporo uwagi po�wiêca siê zagadnieniom kszta³towania odpowiedniego wizerunku polskich
miejscowo�ci turystyczno-uzdrowiskowych, zarówno poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe,
jak równie¿ profesjonaln¹ i innowacyjna promocjê. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
we wspó³pracy z Polsk¹ Organizacja Turystyczn¹ w Berlinie  zainicjowa³o 18-dniow¹ wystawê
popularyzuj¹c¹  piêkno i urok polskich uzdrowisk, k³ad¹c szczególny nacisk na dorobek lecznic-
twa uzdrowiskowego i unikatowo�æ naturalnych surowców leczniczych.

Podobnie jak na europejskim rynku turystycznym, tak i w naszym kraju mo¿na odnotowaæ
zdecydowany wzrost zainteresowania w zakresie integrowania siê polskich �rodowisk celem prze-
prowadzenia wzmo¿onych kampanii reklamowych oraz uzyskania  autonomiczno�ci w walce o w³a-
sne interesy, czy te¿ pozyskiwania zagranicznych partnerów.

Przyk³adem takiej spójno�ci w dzia³aniu s¹ dolno�l¹skie gminy uzdrowiskowe, które
wspólnie wyznaczy³y politykê dzia³ania maj¹c¹ na uwadze stymulacjê rozwoju regionalnego
na terenach uzdrowisk, poszerzenie wspó³pracy z krajami s¹siaduj¹cymi i prowadzenie agre-
sywnej promocji.

Na stronach niniejszego biuletynu  prezentujemy niezwykle ciekawy poprzez formê prze-
kazu i oryginalny sposób promowania dolno�l¹skich gmin uzdrowiskowych, które wspólnie roz-
poczê³y  kampaniê reklamow¹ na terenie kraju i w Europie.

Dla mi³o�ników �kultury i rozrywki� zamieszczamy informacje o Miêdzynarodowym Festi-
walu Teatrów Ulicznych, który od 12 lat ka¿dego roku organizowany jest w Jedlinie-Zdroju. Nie-
zwykle ambitny repertuar realizowany nierzadko przez miêdzynarodowe gwiazdy zmienia to ma³e
uzdrowisko w paradê teatru przyci¹gaj¹c pasjonatów z ca³ej Europy.

Niew¹tpliwie najwiêkszym wydarzeniem, do którego przygotowywuj¹ siê �rodowiska uzdro-
wiskowe jest XIII Kongres Uzdrowisk Polskich, który odbêdzie siê  w dniach od 30 wrze�nia do
3 pa�dziernika b.r. w Na³êczowie. Tegoroczny kongres organizowany pod has³em �Ratujmy pol-
skie uzdrowiska� jest apelem kierowanym do wszystkich podmiotów maj¹cych wp³yw na przy-
sz³o�æ polskich uzdrowisk, a w szczególno�ci do reprezentantów obecnego i  tworzonego rz¹du.

Mamy nadziejê, ¿e gruntownie przeanalizowana podczas obrad problematyka uzdrowisko-
wa, oddaj¹ca rzeczywisty obraz polskich uzdrowisk, wyzwoli w�ród s³uchaczy i w³adz rz¹do-
wych strumieñ natychmiastowych i konkretnych dzia³añ, dziêki którym polskie uzdrowiska za-
czn¹ prê¿nie siê rozwijaæ.

Katarzyna Rymarczyk-Wajda
Kierownik Biura SGU RP
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KONWENT UZDROWISK DOLNEGO �L¥SKA

Dnia 2 kwietnia 2004 r. w sali konferencyjnej Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A.
w Polanicy Zdroju odby³ siê kolejny Konwent Uzdrowisk Dolnego �l¹ska.

W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê: Wojciech Gucma � prezes Unii Uzdrowisk
Polskich, Jan Golba � prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Leszek Ryk � pre-
zes Dolno�l¹skiej Organizacji Turystycznej, Adam £¹cki � starosta k³odzki oraz w³odarze
gmin uzdrowiskowych i prezesi najwiêkszych przedsiêbiorstw uzdrowiskowych Dolnego
�l¹ska, m.in. Adam Szmidt � burmistrz L¹dka-Zdroju, Jerzy Terlecki � burmistrz Polanicy-
Zdroju, Leszek Orpel � burmistrz Jedliny Zdroju, Bogus³aw Ga³ka � zastêpca prezydenta
Jeleniej Góry, Czes³aw Krêcichwost � burmistrz Kudowy Zdroju, Boles³aw Krawczyk �
burmistrz Dusznik Zdroju, Andrzej Laszkiewicz � burmistrz Mieroszowa, Jerzy Wiêcek �
prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A., Jerzy Szymañczyk � prezes Zarz¹du Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich, Stanis³aw Gu³aj � prezes Uzdrowiska L¹dek D³ugopole S.A.

Tematem przewodnim spotkania by³o omówienie aktualnego stanu prac nad ustaw¹
o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym oraz rozwa¿enie
mo¿liwo�ci utworzenia �Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Uzdrowisk Dolno�l¹skich� wraz
z okre�leniem kierunków dzia³ania nowej organizacji.

Pomys³ zorganizowania siê gmin uzdrowiskowych w formie autonomicznej sekcji
uzdrowisk dolno�l¹skich zrodzi³ siê podczas pobytu Adama Szmidta � burmistrza L¹dka
Zdroju i przedstawicieli Urzêdu Marsza³kowskiego w Styrii. Ubogie, ¿yj¹ce z rolnictwa 64
gminy austriackie w 1995 r., po wej�ciu Austrii do Unii Europejskiej postanowi³y zawi¹zaæ
Stowarzyszenie i podjê³y zmagania maj¹ce na celu zdobycie �rodków unijnych na rozbu-
dowê infrastruktury turystyczno-uzdrowiskwej. Efektem ich solidarno�ci i spójno�ci w dzia-
³aniu s¹ obecnie nowoczesne i przepiêkne miejscowo�ci uzdrowiskwe, przyci¹gaj¹ce in-
nowacyjno�ci¹ i wspania³ym produktem regionalnym.

Mo¿liwo�æ zawi¹zania �cis³ej wspó³pracy z Austriackim Stowarzyszeniem Gmin, któ-
re zadeklarowa³o pomoc nie tylko doradcz¹ i wspieraj¹c¹, ale równie¿ finansow¹ mobili-
zuje dolno�l¹skie gminy uzdrowiskowe do dzia³ania i skonsolidowania si³ celem aktywizo-
wania dolno�l¹skich miejscowo�ci uzdrowiskowych.

Pierwsze kroki zosta³y ju¿ poczynione. Dzia³aj¹ca od kilku lat Dolno�l¹ska Organiza-
cja Turystyczna, grupuj¹ca wiêkszo�æ gmin dolno�l¹skich, z wielkim zaanga¿owaniem re-
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alizuje swoje cele statutowe, k³ad¹c szczególny nacisk na rozwój turystyki. Przygotowana
strategia rozwoju turystyki, w której wytypowane zosta³y markowe produkty Dolnego �l¹-
ska, ze szczególnym uwzglêdnieniem turystyki uzdrowiskowej umo¿liwia staranie siê
o �rodki finansowe z funduszy europejskich.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu w³odarze gmin uzdrowiskowych z niezwyk³¹ staranno�ci¹
analizowali mo¿liwo�æ utworzenia organizacji, która pozwoli na realizowanie okre�lonych
celów, zespolenie w dzia³aniu równie¿ przedsiêbiorstw uzdrowiskowych, a przede
wszystkim stworzenie takiego cia³a prawnego, które zagwarantuje pewn¹ niezale¿no�æ
i reprezentatywno�æ równie¿ poza granicami kraju.

W�ród propozycji nale¿y wymieniæ mo¿liwo�æ utworzenia w ramach funkcjonuj¹cej
Dolno�l¹skiej Organizacji Turystycznej uzdrowiskowej sekcji gmin dolno�l¹skich. Wprowa-
dzenie takich zmian wymaga³oby przede wszystkim zmian statutowych, które pozwol¹ na
rzeczywiste realizowanie wyznaczonych celów zrzeszonych gmin uzdrowiskowych
i umo¿liwi¹ w³¹czenie w dzia³alno�æ przedstawicieli zak³adów uzdrowiskowych.

Kolejna propozycja to utworzenie regionalnej sekcji w ramach przynale¿no�ci do Sto-
warzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, które statutowo takie rozwi¹zania dopuszcza.

- DOT i sekcja, do której bêd¹ nale¿a³y gminy uzdrowiskowe i podmioty uzdrowisko-
we s¹ najlepszym miejscem do tego, aby realizowaæ pewn¹ politykê turystyczn¹ i uzdro-
wiskow¹ Dolnego �l¹ska. Z drugiej strony w przypadku reprezentacji gmin uzdrowisko-

Wyst¹pienie Jerzego Terleckiego � Burmistrza Polanicy-Zdroju
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wych wobec podmiotów zewnêtrznych, jak Stowarzyszenia Gmin Austriackich, mo¿emy
stworzyæ sekcjê regionaln¹ w ramach Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskwoych RP � dlacze-
go nie? To mo¿e byæ rozmowa dwóch równorzêdnych partnerów, dwutorowe dzia³anie
zmierzajace do tworzenia polityki uzdrowiskowej w DOCIE, a z drugiej do reprezentowa-
nia ich na zewn¹trz. Ma³e stowarzyszenia s¹ ma³o skuteczne � podkre�la³ w swoim wy-
st¹pieniu Boles³aw Ga³ka � wice prezydent Jeleniej Góry.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prezesi zarz¹dów czterech najwiêkszych zak³adów uzdro-
wiskowych wyrazili zgodn¹ opiniê:

- Sk³aniamy siê do przyst¹pienia do Dolno�l¹skiej Organizacji Turystycznej, ale pod
warunkiem, ¿e zachowana zostanie autonomia naszej dzia³alno�ci, a nasze problemy do-
tycz¹ce lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki nie zgin¹ w�ród problemów ogólnych orga-
nizacji turystycznej. W imieniu 45 spó³ek akceptujemy wstêpnie nasz¹ przynale¿no�æ do
DOT, ale nasze zdanie bêdzie jeszcze weryfikowane przez Rady Nadzorcze. Mamy jed-
nak obawy czy autonomia bêdzie na tyle rzeczywista, ¿e bêdziemy mogli jasno wyartyku-
³owaæ swoje problemy i dzia³aæ w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego.

Ostatecznie powo³ano roboczy zespó³, na czele którego stan¹³ Leszek Orpel, który
ma za zadanie przygotowanie regulaminu sekcji uzdrowiskowej.

Burmistrz Jedliny Zdroju poinformowa³ zebranych, ¿e nale¿y bezzw³ocznie przyst¹-
piæ do inwentaryzowania inwestycji uzdrowiskowych w ramach Narodowej Strategii Roz-
woju na lata 2006�2011.

Za opracowanie stanowiska gmin dolno�l¹skich w ramach Narodowej Strategii Rozwo-
ju na lata 2006�2011 odpowiedzialne s¹ dwie struktury, tj. Urz¹d Miejski Jelenia Góra
i Starostwo Powiatowe w K³odzku.

Kolejnym wiod¹cym tematem podczas Konwentu sta³a siê niezadowalaj¹ca sytuacja
gmin uzdrowiskowych spowodowana m.in. u³omnym systemem legislacyjnym.

Poni¿ej zamieszczamy wyst¹pienie Jana Golby dotycz¹ce przebiegu prac nad ustaw¹
o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych, obszarach ochrony uzdrowiskowej i lecznic-
twie uzdrowiskowym.

Redakcja
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Jan Golba
Prezes Zarz¹du

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Stan prac nad ustaw¹ o gminach uzdrowiskowych,
uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej

i lecznictwie uzdrowiskowym
 
Ustawa o uzdrowiskach, która rodzi siê od 13 lat do dnia dzisiejszego nie zosta³a

uchwalona i w³a�ciwie trudno powiedzieæ kiedy zostanie przyjêta przez Sejm. Chcia³bym
omówiæ kilka spraw z tym zwi¹zanych, zwa¿ywszy na to, ¿e Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP od 1990 roku aktywnie uczestniczy w tych¿e pracach. Nasza wiedza
na ten temat wydaje siê byæ wystarczaj¹ca, podobnie jak i Unii Uzdrowisk Polskich oraz
Izby Gospodarczej �Uzdrowiska Polskie�. Mamy tylko jeden zasadniczy problem, ze zro-
zumieniem tego, jak uzdrowiska powinny byæ postrzegane przez ustawodawcê, przez Mi-
nisterstwo Zdrowia.

Wydawa³o siê, ¿e ostatnie prace nad projektem ustawy o uzdrowiskach, obszarach
ochrony uzdrowiskowej, gminach uzdrowiskowych znajd¹ swoje odzwierciedlenie w posta-

Wyst¹pienie Jana Golby � Prezesa Zarz¹du SGU RP podczas Konwentu
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ci uchwalenia go przez Sejm, ale ju¿ w toku prac okaza³o siê jak bardzo nasze stanowi-
sko ró¿ni siê od stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Niektóre osoby widz¹ problem uzdro-
wisk zupe³nie inaczej, a w zasadzie problemu w ogóle nie widz¹.

Pozyskali�my obszern¹ wiedzê dotycz¹c¹ tego, jak funkcjonuj¹ uzdrowiska
w Europie oraz na �wiecie, jakie s¹ systemy finansowania, je�li chodzi o kasy chorych.
Prawda jest taka, ¿e ze wzglêdu na brak zrozumienia problemu uzdrowisk, ¿adnego z tych
rozwi¹zañ, które w �wiecie wystêpuj¹ nie da siê u nas wprowadziæ. Ostatnio w toku prac
nad ustaw¹ o gminach uzdrowiskowych zabiegali�my miêdzy innymi o takie pozytywne roz-
wi¹zania, jak rozliczenie VAT-u i okaza³o siê, ¿e praktycznie rzecz bior¹c nie da siê tego
zrobiæ, bo podobno 6 dyrektywa Unii Europejskiej na to nie pozwala.

Jako SGU RP pozyskali�my informacje z innych pañstw: w Austrii VAT w lecznictwie
uzdrowiskowych wynosi 10%, w Niemczech jest ró¿nie: wystêpuje zarówno podatek 0, je¿eli
chodzi o pakiet us³ug, ale jest i 16% podatku od us³ug, które nie wystêpuj¹ w pakiecie. We
Francji podatek wynosi 5,5%, ale 19,6% w przypadku nietypowego lecznictwa uzdrowisko-
wego. Przyk³ady potwierdzaj¹, ¿e w innych pañstwach jest mo¿liwo�æ rozliczenia podatku
VAT i ¿e nie jest to dyrektywa bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ca. U nas jest to niemo¿liwe, nie
wiadomo dlaczego. Podobna sytuacja dotyczy op³at: mówimy tutaj o tzw. popularnej op³acie
miejscowej, nazywanej op³at¹ klimatyczn¹ z rozró¿nieniem na op³atê w wysoko�ci 1,60 z³
i 3,20 z³ (op³ata miejscowa, która mo¿e byæ przeznaczona na ró¿ne cele).

Okazuje siê ponadto, ¿e jest mo¿liwe wprowadzenie taksy kuracyjnej (w Niemczech,
Austrii, Francji), ale obok wystêpuje równie¿ podatek turystyczny, odró¿niaj¹cy miejsco-
wo�ci nie bêd¹ce uzdrowiskowymi, przeznaczany na cele zwi¹zane z promocj¹ tury-
styczn¹, aktywizacj¹ turystyczn¹. Z kolei w uzdrowiskach taksa uzdrowiskowa jest prze-
znaczona na infrastrukturê uzdrowiskow¹, imprezy maj¹ce charakter otwarty, utrzymanie
zieleni, utrzymanie urz¹dzeñ ogólno-uzdrowiskowych.

W naszym przypadku Ministerstwo Finansów zaproponowa³o takie rozwi¹zanie, ¿e
podwy¿szona taksa uzdrowiskowa w uzdrowiskach pobierana od kuracjuszy ma zrekompen-
sowaæ utracone dochody z tytu³u obni¿enia podatku od nieruchomo�ci. Takie rozwi¹zanie
zupe³nie nie przystaje do ¿adnych znanych rozwi¹zañ rekompensuj¹cych utracone dochody,
z którymi mieli�my do czynienia poczynaj¹c od tego czasu, kiedy uzdrowiska funkcjonowa³y.

Nie mo¿na by³o tak¿e dokonaæ zapisów w ustawie, ¿eby nak³ady na lecznictwo
uzdrowiskowe wynosi³y 1,5% ogólnych dochodów bud¿etu obecnego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Postulowali�my o nak³ady rzêdu 1,5 do 2,5% jako sta³e z tego powodu,
¿e do chwili obecnej nak³ady na lecznictwo uzdrowiskowe co roku zmniejsza³y siê
i nastêpowa³o ograniczenie liczby ³ó¿ek sanatoryjnych, a przez to utrata miejsc pracy.
Wiele miejscowo�ci ze wzglêdu na swój monokulturowy charakter rozwoju i zatrudnie-
nie popada³o w wyj¹tkowe k³opoty (wska�nik bezrobocia by³ bardzo wysoki, najni¿szy
12%, a najwy¿szy 36%).

Ale ten problem siê bagatelizuje lub nie chce siê go zauwa¿yæ mówi¹c, ¿e na tle
innych gmin, gminy uzdrowiskowe maj¹ i tak wysokie dochody.
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Tymczasem okazuje siê, ¿e mamy odpowiednie dyrektywy zwi¹zane z funkcjonowa-
niem turystyki i uzdrowisk w Unii Europejskiej i jest to kierunek, który w najbli¿szych la-
tach bêdzie preferowany, gdy¿ ten �przemys³� daje najwiêcej miejsc pracy w sposób bez-
inwestycyjny. W zwi¹zku z powy¿szym je¿eli Unia Europejska zak³ada 3% przyrost miejsc
pracy i rozwój turystyki to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w tym segmencie znajduje siê rów-
nie¿ miejsce na uzdrowiska.

Ogólna sytuacja �wiatowa sprzyja temu, ¿eby poszukiwaæ dzisiaj rozwoju
i miejsc pracy w sposób bezinwestycyjny w polskich uzdrowiskach. Rok bie¿¹cy, je�li chodzi
o przyjazdy, jest rokiem lepszym � sytuacja w wielu uzdrowiskach poprawia siê, choæ mo¿e
nie we wszystkich. Liczba przyje¿d¿aj¹cych powiêksza siê i jest to zwi¹zane z sytuacj¹
polityczn¹ � zarówno mieszkañcy naszego kraju zaczynaj¹ wybieraæ polskie miejscowo�ci
ze wzglêdu m.in. na bezpieczeñstwo, ale tak¿e zaczynaj¹ je wybieraæ mieszkañcy Europy.

Zak³ada siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 10 lat w Europie przybêdzie 17 mln ludzi
w wieku powy¿ej 60 lat, natomiast jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e naszym klientem jest przede
wszystkim osoba w wieku powy¿ej 50 lat. Nie wolno oczywi�cie zaniedbywaæ sektora
�m³odszych osób�, które równie¿ chcia³yby otrzymaæ ofertê uzdrowiskow¹, ale to jednak
osoby, które ukoñczy³y 50 lat i s¹ w wiêkszym stopniu ni¿ osoby m³odsze wyzwolone
z wiêzi rodzinnych, problemów finansowych mog¹ w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu korzystaæ
z turystyki. W³a�nie na tych klientów jest po³o¿ony wiêkszy nacisk i ten segment bêdzie siê
rozwija³. St¹d te¿ w programach przygotowywanych przez SGU RP w porozumieniu z o�rod-
kami naukowymi pojawia³a siê kwestia zwi¹zana z aktywno�ci¹ turystyczno-uzdrowiskow¹
gmin uzdrowiskowych i tworzeniem miejsc pracy w tym obszarze. Uwa¿ali�my, ¿e do chwili
obecnej w skali kraju nie pojawi³ siê ¿aden program zwi¹zany z aktywizacj¹ zawodow¹,
który by dawa³ miejsca pracy, a w uzdrowiskach jest olbrzymi potencja³, który odpowiednio
zagospodarowany mo¿e � wg naszych badañ � daæ wiele miejsc pracy.

Ten projekt ustawy, który zosta³ przygotowany w ¿adnym wypadku nie wychodzi³ na
przeciw tym¿e oczekiwaniom. Pragnê podkre�liæ, ¿e w Ministerstwie Gospodarki podjêto
próby zaktywizowania gmin uzdrowiskowych, powo³ano Miêdzyresortowy Zespó³ ds.
Uzdrowisk, ten zespó³ jest na finale ukoñczenia prac, jednak obawiam siê jak ta sprawa
siê potoczy, gdy¿ kiedy przychodzi do uzgodnieñ miêdzyresortowych pojawiaj¹ siê pro-
blemy, ró¿nego rodzaju ograniczenia. Z jednej strony Minister Gospodarki powo³uje ze-
spó³ do spraw aktywizacji gmin, który ma za zadanie usun¹æ bariery prawne, finansowe,
stoj¹ce przed uzdrowiskami, inwestorami, a z drugiej strony powstaje projekt ustawy, któ-
ry tworzy bariery.

Ustawa
Ostateczny projekt, który zosta³ przygotowany w ¿adnym wypadku nie zadowala³

¿adnego �rodowiska. Ju¿ na samym pocz¹tku postawione zosta³y warunki dotycz¹ce two-



Jedziemy do wód w...

14

rzenia uzdrowisk. W�ród tych warunków pojawiaj¹ siê takie, ¿e uzdrowisko musi spe³niæ
³¹cznie kilka kryteriów, w tym posiadaæ leczniczy klimat. Wszyscy, którzy maj¹ do czynie-
nia z uzdrowiskami wiedz¹, ¿e nie w ka¿dym z nich wystêpuje leczniczy klimat. W ka¿-
dym uzdrowisku powinno byæ czyste powietrze, ale nie zawsze leczniczy klimat. Czy
znaczy to, ¿e je¿eli miejscowo�æ posiada wody mineralne i inne surowce naturalne pre-
dysponuj¹ce j¹ do zaliczenia do okre�lonej kategorii uzdrowisk, a nie ma specyficznego
klimatu, to nie bêdzie uzdrowiskiem? Niestety, z tej ustawy tak wynika³o.

Nastêpnie powiedziano (przepisano to ze starego statutu do projektu ustawy), ¿e
w strefie uzdrowiskowej �A� nie mo¿e byæ nic poza obiektami lecznictwa uzdrowiskowe-
go. Oznacza to, ¿e wiele miejscowo�ci nie mia³oby ¿adnych perspektyw rozwoju. Tak siê
dzieje w tej chwili � w³odarze gmin uzdrowiskowych to podkre�laj¹: np. upadek sanato-
rium ze wzglêdu na brak �rodków finansowych. Dla przyk³adu: pojawia siê propozycja
przekwalifikowania sanatorium na hotel, Ministerstwo Zdrowia zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego ma wyraziæ opiniê i wyra¿a negatywn¹, poniewa¿ w strefie
�A� mog¹ byæ tylko zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego.

My mamy u³atwiaæ inwestorom inwestowanie, a z drugiej strony od razu stawiamy
tamê, która absolutnie nie pozwala na to, aby w uzdrowiskach znajdowa³o siê cokolwiek
innego poza obiektami lecznictwa uzdrowiskowego. Jest to nieporozumienie, bo zarówno
hotele, pensjonaty, restauracje i kawiarnie mog¹ wspó³funkjonowaæ bez wiêkszego pro-
blemu z obiektami lecznictwa uzdrowiskowego. Z tym zapisem wiêc nie mo¿na siê by³o
zgodziæ.

Co wiêcej, w przepisach wykonawczych napisano dodatkowo, ¿e strefa uzdrowisko-
wa �A� nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 100 ha. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w strefie 100 ha
s¹ trzy sanatoria, jedna pijalnia i nic wiêcej. S¹ uzdrowiska, które funkcjonuj¹ obok mia-
sta, obok obiektów wczasowych, hoteli jako odrêbne uzdrowisko, ale s¹ te¿ takie, gdzie
funkcje wczasowa, hotelowa, turystyczna i uzdrowiskowa wzajemnie siê przenikaj¹. Jak
wiêc te strefy podzieliæ?

Zwrócili�my uwagê na to, ¿e te ograniczenia s¹ niezgodne z Konstytucj¹ � okaza³o
siê, ¿e Senat podzieli³ stanowisko SGU RP i uzna³, ¿e ustawa jest niezgodna z Konsty-
tucj¹. Po raz pierwszy w historii Senatu sta³o siê tak, ¿e Senat odrzuci³ w ca³o�ci projekt
rz¹dowy przyjêty przez Sejm. Takich rozbie¿no�ci jest mnóstwo. My postulujemy na przy-
k³ad, ¿eby stworzyæ konkretne zapisy dotycz¹ce miejscowo�ci górskich, które maj¹ mo¿li-
wo�æ uruchomienia wyci¹gów narciarskich.

Obecnie w przypadku wycinki lasu ustalone s¹ wysokie op³aty, które sprawiaj¹,
¿e inwestycja z góry siê inwestorowi nie op³aca, gdy¿ przez 20 lat bêdzie musia³ p³aciæ
op³aty sta³e. Natomiast przemys³ narciarski jest alternatywny do dzia³alno�ci leczniczej
w uzdrowisku. Podajê przyk³ad Krynicy-Zdroju, gdzie uruchomienie kolejki gondolowej
spowodowa³o, ¿e uzdrowisko ¿yje równie¿ w okresie zimowym � przedtem tego nie by³o.
Ten rok by³ ewenementem, gdy¿ w ci¹gu kilku miesiêcy zimowych odnotowano pe³ne ob-
³o¿enie wszystkich obiektów wczasowych i wszyscy mieszkañcy ¿yli z kolejki gondolowej.
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Zosta³a podjêta próba, aby w Sejmie i Senacie znale�æ takie rozwi¹zanie, dziêki które-
mu dokonamy poprawek do ustawy zg³oszonych m.in. przez SGU. Niestety, przepisy praw-
ne � regulamin Senatu nie pozwoli³y na poprawienie tej¿e ustawy i w rezultacie zosta³a
ona w ca³o�ci odrzucona. W tej chwili nie wiadomo kto siê t¹ ustaw¹ zajmuje. SGU RP
przygotowa³o poprawiony projekt ustawy bo zosta³o do tego wyznaczone i przekaza³o go
do Ministerstwa Gospodarki, które mia³o pracowaæ w ramach m.in Miêdzyresortowego Ze-
spo³u ds Aktywizacji Gmin Uzdrowiskowych. Równocze�nie dostajemy pisma z Minister-
stwa Zdrowia, ¿e równie¿ siê t¹ ustaw¹ zajmuj¹ � czyli w chwili obecnej ustaw¹ intere-
suj¹ siê dwa Ministerstwa i powstaj¹ dwa projekty. Trzeci projekt powstaje w Sejmie jako
projekt poselski. Prawdê mówi¹c nie wiem co z tego wyjdzie i czy w koñcowym efekcie
powstanie ustawa, która bêdzie w jakim� stopniu nas satysfakcjonowa³a.

Na stronach internetowych SGU opublikowali�my tekst poprawiony przez nas
i poprosili�my Pañstwa o konsultacjê. Uwagi wp³ynê³y, zosta³y uwzglêdnione i przekazane
do Miêdzyresortowego Zespo³u ds Aktywizacji Uzdrowisk. W chwili obecnej rozpoczê³y siê
nad tym projektem, który jest w Ministerstwie Gospodarki, prace i poszczególne resorty zg³a-
szaj¹ swoje uwagi. Mamy ju¿ uwagi Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w chwili obecnej ju¿ nie mówi o strefie uzdrowiskowej �A�,
gdzie powinny byæ tylko obiekty lecznictwa uzdrowiskowego i pisze, ¿e s³uszne jest
uwzglêdnienie postulatu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych dotycz¹cego tego, ¿eby
w strefie uzdrowiskowej �A� nie by³o tak rygorystycznego zapisu. Jest równie¿ zaintere-
sowane tym, aby op³ata klimatyczna by³a wydzielonym podatkiem, który by³by wyznaczo-
ny na okre�lone cele. Ministerstwo Zdrowia szuka mo¿liwo�ci zwi¹zanych ze zrekompenso-
waniem gminom utraconych dochodów z tytu³u podatku od nieruchomo�ci i rozes³a³o ankietê
do gmin uzdrowiskowych, w których nale¿y wykazaæ, jakie te utracone dochody s¹. Oczywi-
�cie SGU RP wszystkie te dane ma i przed³o¿y³o stosownych organom, w tym Ministerstwu
Zdrowia. Ministerstwo Finansów posiada takie same dane, wystarczy tylko je porównaæ. Mi-
nisterstwo Zdrowia w dalszym ci¹gu uwa¿a, ¿e nie ma mo¿liwo�ci odliczenia podatku VAT
i wprowadzenia zapisów dotycz¹cych tego, ¿e nak³ady na lecznictwo uzdrowiskowe powin-
ny byæ okre�lone na odpowiednim poziomie.

Ministerstwo Finansów � tutaj jest zdecydowanie gorzej i nie zanosi siê na to, ¿eby
z funduszy z prywatyzacji uzdrowisk wydzielony zosta³ taki, który nie zostanie skierowany
do bud¿etu, ale przeznaczony bêdzie na budowê infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej
oraz wzmocnienie tych spó³ek, które nie zostan¹ sprywatyzowane.

Ministerstwo Skarbu podczas prac miêdzyresortowych rozwa¿a³o koncepcjê, aby ten
fundusz zosta³ wsparty funduszem z prywatyzacji Ministerstwa Skarbu po to, ¿eby stwo-
rzyæ mo¿liwo�æ pozyskiwania �rodków pomocowych z Unii Europejskiej. Ministerstwo Fi-
nansów tego rozwi¹zania nie widzi, poniewa¿ ustawa o finansach publicznych rzeczywi-
�cie nie pozwala na to.

W kwestii subwencji wyrównawczej Ministerstwo Finansów nie stawia oporów przy-
najmniej w tej propozycji, jaka zosta³a przed³o¿ona przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowi-
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skowych, poniewa¿ nie uszczupla³a ona bud¿etu pañstwa. Natomiast Ministerstwo Finan-
sów stwierdza, ¿e gminy uzdrowiskowe s¹ w wyj¹tkowo dobrej sytuacji finansowej w sto-
sunku do innych gmin i ¿e w ogóle nie powinny zabiegaæ o jakiekolwiek �rodki, wyrówna-
nia z powodu utraconych dochodów itp.

Je¿eli chodzi o kwestiê podatku VAT, Ministerstwo Finansów równie¿ jednoznacznie
stwierdza, ¿e zwolnienia ujête w Art. 136 dyrektywy s¹ abligatoryjne i nie dotycz¹ lecz-
nictwa uzdrowiskowego, a w zwi¹zku z powy¿szym nie ma mo¿liwo�ci odliczenia VAT-u.
Ministerstwo Finansów przyznaje równie¿, ¿e w roku 2004 zosta³y zaplanowane wydatki
na lecznictwo uzdrowiskowe w wysoko�ci 339 mln z³ � jest to minimalnie wiêcej ni¿
w roku ubieg³ym. Ponadto stwierdza, ¿e gminy uzdrowiskowe i uzdrowiska mog¹ korzy-
staæ ze �rodków funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych stwarzaj¹-
cych mo¿liwo�æ wspó³finansowania dzia³añ zgodnie z potrzebami uzdrowisk.

Muszê temu zaprzeczyæ, gdy¿ w ramach Miêdzyresortowego Zespo³u ds Aktywizacji
Gospodarczej Uzdrowisk ten problem siê pojawi³ i dopiero w chwili obecnej s¹ robione po-
prawki do obowi¹zuj¹cych dokumentów, ¿eby stworzyæ mo¿liwo�æ korzystania z funduszy
przeznaczonych na turystykê i na lecznictwo uzdrowiskowe. To s¹ wszystkie zarzuty ze stro-
ny Ministerstwa Finansów.

Jeszcze jedna dobra wiadomo�æ: Minister �rodowiska nie zaprotestowa³ przeciwko zapi-
sowi dotycz¹cemu op³at za przedwczesne wylesienia. Oczywi�cie nie dotyczy to wszystkich
gmin, tylko tych, które w jakim� stopniu bêd¹ chcia³y te zadania realizowaæ.

Gdyby ta ustawa zosta³ uchwalona w tej postaci, która zosta³a przyjêta przez Sejm
i gdyby Senat nie zaprotestowa³ i nie odrzuci³ tego projektu ustawy to mieliby�my sytu-
acjê wyj¹tkowo skrajn¹, je�li chodzi o uzdrowiska. Z pewno�ci¹ w Europie nie ma takich
konserwatywnych rozwi¹zañ jak te, które zosta³y zapisane w obalonej przez Senat usta-
wie. Te rozwi¹zania cofa³y by nas nie wiem do którego roku, bo ju¿ w ustawie o uzdrowi-
skach z 1922 r. by³y zapisy zdecydowanie lepsze i korzystniejsze.

Apelujê o jedno�æ w tej sprawie, bo je�li nie bêdzie jedno�ci to znajdziemy siê
w sytuacji skrajnej. Tylko oporowi �rodowiska uzdrowiskowego zawdziêczaæ mo¿emy to,
¿e nie zostali�my zepchniêci na margines, ¿e te nak³ady na lecznictwo uzdrowiskowe
jeszcze nie zosta³y zmniejszone.

Mocny g³os, mocne dzia³anie poprzez pos³ów i senatorów, poprzez ró¿ne �rodowi-
ska pozwoli³y na to, ¿e mo¿na dzisiaj powiedzieæ, ¿e co prawda jeste�my na pocz¹tku
drogi, ale nikt nie jest w stanie zaproponowaæ ustawy, która by zdegradowa³a ca³kowicie
uzdrowiska.

Wiem jedno, ¿e wiele spó³ek uzdrowiskowych, podmiotów dzia³aj¹cych na terenie
naszych gmin jest w skrajnej sytuacji i w zwi¹zku z powy¿szym proszê o wsparcie przy
pracach w ramach Miêdzyresortowego Zespo³u ds Aktywizacji Gospodarczej Uzdrowisk.

Apelujê ¿eby nie zaprzestaæ, bo nowa sytuacja mo¿e nas zaskoczyæ zupe³nie.
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FORUM UZDROWISKOWE W IWONICZU-ZDROJU

W dniach 3�5 czerwca 2004 r. z inicjatywy Izby Gospodarczej �Uzdrowiska Polskie�,
Unii Uzdrowisk Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Sanatorium �Gór-
nik� w Iwoniczu-Zdroju odby³o siê Forum Uzdrowiskowe nt. �Uzdrowiska w Unii Eu-
ropejskiej � Intensyfikacja dzia³añ na rzecz uzdrowisk�.

Patronat honorowy nad uroczysto�ci¹ sprawowa³ Jerzy Hausner � Wicepremier Rady
Ministrów Ministra Gospodarki i Pracy.

W uroczysto�ciach udzia³ wziêli: Micha³ Kamiñski � z-ca prezesa ds. medycznych
NFZ, Olga Piekarzewska � przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Andrzej Lewiñski � rektor Uniwersytetu Medycznego w £odzi, Maciej
Latalski � rektor Lubelskiej Akademii Medycznej, Piotr Komornicki � burmistrz Iwonicza-
-Zdroju, Ryszard Dre�cik � prezes Uzdrowiska Iwonicz S.A., Jadwiga Jaszczyk � dyrektor
biura ds. zagranicznych, programów pomocy w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,
Tadeusz Burzyñski � dyrektor Instytutu Turystyki w Krakowie, przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Jan Golba
� prezes SGU RP, dyrektor generalny Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie,
Wojciech Gucma � prezes Unii Uzdrowisk Polskich oraz w³adze Izby Gospodarczej
�Uzdrowiska Polskie� w osobach: Jolanta Sielicka i Janusz Roch.

Po raz kolejny przedstawiciele uzdrowisk, samorz¹dów wspólnie z przedstawicielami
rz¹dowymi, parlamentarzystami zastanawiali siê nad nowym wizerunkiem polskich uzdro-
wisk rozwa¿aj¹c mo¿liwo�ci pozyskania wsparcia przedsiêwziêæ turystycznych i uzdrowi-
skowych z funduszy strukturalnych.

W celu zintensyfikowania dzia³añ zwi¹zanych z aktywizacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹
Gmin Uzdrowiskowych Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej zainicjowa³o po-
wo³anie Miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Aktywizacji Spo³eczno-Gospodarczej. Klu-
czowym zadaniem Zespo³u jest usuwanie regresywnych zjawisk i tworzenie mo¿liwo�ci roz-
wojowych. Do zasadniczych nale¿¹ tu: kwestie legislacyjne, finansowe i w³asno�ciowe.

W oparciu o sytuacjê ekonomiczo-prawn¹ w ramach Zespo³u przygotowano wstêpn¹
strategiê prywatyzacji zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego celem pozyskania �rodków
na rozwój. Zgodnie z wytycznymi MGPiPS projekt koncepcji prywatyzacji przewiduje po-
dzia³ spó³ek uzdrowiskowych na 3 grupy:
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- uzdrowiska wy³¹czone z prywatyzacji,
- uzdrowiska wymagaj¹ce indywidualnej �cie¿ki prywatyzacyjnej,
- uzdrowiska, które powinny byæ sprywatyzowane poprzez zbycie akcji stanowi¹cych

w³asno�æ Skarbu Pañstwa.
Podstawowym elementem powy¿szej koncepcji jest propozycja utworzenia

z wp³ywów prywatyzacyjnych funduszu przeznaczonego na wspieranie:
- inwestycji infrastrukturalnych w gminach uzdrowiskowych,
- inwestycji w posiadan¹ bazê zabiegow¹, hotelow¹ w spó³kach uzdrowiskowych wy-

³¹czonych z prywatyzacji.

Znacz¹c¹ rolê powinno odegraæ wykorzystanie bogatych zasobów leczniczych pol-
skich uzdrowisk do rozwijania nowoczesnych produktów turystyki zdrowotnej
i rekreacyjnej, tworz¹cych polsk¹ markê uzdrowiskow¹. Polskie uzdrowiska powinny prze-
kszta³caæ siê w wielofunkcyjne centra zdrowia, turystyki i rekreacji.

Jednym z dzia³añ, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie mo¿liwo�ci rozwojowych uzdrowisk
i gmin uzdrowiskowych jest przygotowanie zintegrowanego Programu Rozwoju Uzdrowisk
ze szczególnym uwzglêdnieniem us³ug turystycznych. Program ten zapowiada aktywizacjê
gospodarcz¹ uzdrowisk poprzez:

- poszerzenie oferty us³ugowej uzdrowiska dla kuracjuszy w ramach dzia³alno�ci
proekologicznej i przyjaznej lecznictwu uzdrowiskowemu w zakresie turystyki
i wypoczynku, sportu, rekreacji zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju jako pod-
stawy planowania lokalnego,

- powi¹zanie rozwoju gospodarczego uzdrowiska z rozwojem obszarów oko³o uzdro-
wiskowych, lokalnych, regionalnych z tym aktywizacja obszarów wiejskich,

- inwestycje uzdrowiskowo-turystyczne, sportowo-rekreacyjne w uzdrowisku itp.

Olga Piekarzewska � reprezentuj¹ca Departament Turystyki MGPiPS szczególnie pod-
kre�la³a mo¿liwo�æ uzyskania �rodków unijnych na dzia³alno�ci produktowe, turystykê
i promocjê regionów. To szczególna szansa dla polskiego sektora turystycznego, który
przy odpowiedniej absorbcji �rodków unijnych mo¿e siê staæ swoistym ko³em zamachowym
rozwoju regionalnego, w tym generatorem nowych miejsc pracy, których Polacy tak bardzo
potrzebuj¹.

Nurtuj¹cym zagadnieniem, do którego nieustannie powracaj¹ �rodowiska uzdrowiskowe
jest kwestia prawnego uregulowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych i lecznictwa uzdro-
wiskowego od którego zale¿y rozwój i przysz³o�æ polskich uzdrowisk.

Zdaniem Prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP �Polska jako jedyna
w�ród krajów europejskich nie potrafi³a uporaæ siê przez 14 lat transformacji ustrojowej
ze sprawami ustawodawczymi i w³asno�ciowymi, nie potrafi³a równie¿ przes¹dziæ o wy-
borze modelu funkcjonowania uzdrowisk i nie okre�li³a ¿adnych warunków ich funkcjono-
wania�.
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Prezes wyrazi³ niezadowolenie, ¿e polskie uzdrowiska posiadaj¹ce tak bogat¹ trady-
cjê, wspaniale wykszta³con¹ kadrê medyczn¹ i unikatowe surowce naturalne pozostaj¹
w cieniu s¹siaduj¹cych kurortów.

Wa¿nym aspektem poprawy konkurencyjno�ci jest traktowanie turystyki uzdrowiskowej
jako czynnika kreowania rozwoju, a przez to tworzenie nowych miejsc pracy.

 Jest to wystarczaj¹cy argument, aby turystyka uzyska³a specjalne programy wspar-
cia ze strony rz¹dów pañstw Unii Europejskiej. Dlatego przed polskimi uzdrowiskami stoi
du¿a szansa na ich dalszy rozwój i poprawê konkurencyjno�ci z mo¿liwo�ci¹ uzyskania
rz¹dowego programu wsparcia jako przyk³ad walki z bezrobociem i stymulatora lokalnej
i regionalnej gospodarki. Sukces polskich uzdrowisk poprzez zaistnienie na europejskim
rynku uzdrowiskowym zale¿y w du¿ej mierze od wybrania odpowiedniego modelu funk-
cjonowania polskich uzdrowisk, komplementarnej polityki prawnej uwzglêdniaj¹cej interesy
gmin uzdrowiskowych, zapewniaj¹cej �rodki finansowe na bie¿¹ce funkcjonowanie i roz-
wój miejscowo�ci uzdrowiskowych i pozyskiwania dostêpnych �rodków unijnych na rozwój
infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu Wojciech Gucma podkre�li³, ¿e w realizowaniu wyznaczo-
nej polityki rozwojowej szczególne znaczenia odgrywaæ bêdzie wspólna integracja �rodo-
wisk, zarówno na szczeblu samorz¹dowym, rz¹dowym, jak równie¿ podmiotów gospodar-
czych oraz organizacji pozarz¹dowych. Tylko wspólnymi si³ami jeste�my w stanie nale¿y-
cie przygotowaæ odpowiednie programy inwestycyjne, które w perspektywie zdecydowanie
wp³yn¹ na o¿ywienie naszej gospodarki i zaowocuj¹ zmniejszaj¹cym siê bezrobociem.

Zwróci³ siê do uczestników forum z apelem o integracjê �rodowisk, nastêpstwem któ-
rej bêdzie wspólna polityka prawna i wspólne rozwi¹zywanie problemów.

Utrata dochodów z tytu³u udzielania �wiadczeñ zdrowotnych, niestabilny system fi-
nansowania i brak odpowiednich regulacji prawnych prowadz¹ do niezadowalaj¹cej kon-
dycji finansowej podmiotów uzdrowiskowych, które w roku bie¿¹cym maj¹ problemy
z utrzymaniem p³ynno�ci finansowej � podkre�la³ Piotr Komornicki.

W�ród wielu czynników wp³ywaj¹cych na obecn¹ sytuacjê podmiotów �wiadcz¹cych
us³ugi lecznictwa uzdrowiskowego znacz¹cy wp³yw ma kwestia tzw. �niedojazdów�.

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym kwartale niedojazdy
osób doros³ych siêga³y 20%, dzieci 35%, dzieci z opiekunami 37%, leczenie szpitalne 37%
w niektórych oddzia³ach ten wska�nik waha³ siê w granicach 55%.

Celem zmniejszenia i w miarê mo¿liwo�ci wyeliminowania wszelkich niedojazdów
Narodowy Fundusz Zdrowia powo³a³ Centralny Bank Niedojazdów, w którym na bie¿¹co
przesuwane s¹ miejsca niewykorzystane przez kierowanych na leczenie. W marcu br. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia wyst¹pi³ do Ministerstwa Zdrowia z pro�b¹ o nowelizacjê prze-
pisów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego aby umo¿liwiæ podmiotom uzdrowiskowym
rozliczanie metod¹ turnusow¹. Takie rozwi¹zanie z pewno�ci¹ skróci³oby procedurê decy-
zyjn¹ dotycz¹c¹ wznawiania niewykorzystanych skierowañ i tym samym pozwoli³o na
uzyskanie dodatkowych pieniêdzy przez o�rodki.
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Zorganizowane za po�rednictwem Izby Gospodarczej pierwsze spotkanie w³adz Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami podmiotów uzdrowiskowych
z pewno�ci¹ pozwoli³o na dwustronn¹ wymianê do�wiadczeñ oraz kompleksowe przeana-
lizowanie obecnej sytuacji celem udoskonalenia obowi¹zuj¹cego systemu. Ogromne zaan-
ga¿owanie i o¿ywiona dyskusja uczestników spotkania �wiadcz¹ o trafno�ci i konieczno�ci
zorganizowania takiego spotkania ze wzglêdu na z³o¿ono�æ podejmowanej problematyki.

Uczestnicy forum wziêli udzia³ równie¿ w warsztatach roboczych dotycz¹cych proce-
dur i wymogów stawianych przez Uniê Europejsk¹ w zakresie pozyskiwania unijnych �rod-
ków finansowych.

Zainicjowane przez organizatorów spotkania szkoleniowe z pewno�ci¹ bêd¹ kontynu-
owane zapewnia³a Jolanta Sielicka � prezes Izby Gospodarczej.

W najbli¿szym czasie zorganizowana zostanie konferencja w Warszawie dla �rodo-
wisk lekarskich celem poruszenia zagadnieñ dotycz¹cych kierowania pacjentów na lecze-
nie oraz robocze spotkanie po�wiêcone ochronie �rodowiska, problemów komunikacyjnych
i innych spraw bezpo�rednio dotycz¹cych uzdrowisk.

Poni¿ej prezentujemy kolejne wyst¹pienie Jana Golby na temat: �Wskazania dla po-
zyskiwania nowych pracy w uzdrowiskach po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej�, wyg³o-
szone podczas Forum.

Redakcja

Wyst¹pienie Jolanty Sielickiej � Prezes Izby Gospodarczej �Uzdrowiska Polskie�
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Jan Golba
 Prezes Zarz¹du

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Wskazania dla pozyskania nowych miejsc pracy
w uzdrowiskach po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej

 
Geografia przestrzenna uzdrowisk europejskich uzdrowisk pokazuje, ¿e najwiêksza

ich liczba znajduje siê w nastêpuj¹cych krajach:
Niemcy - ok. 330 uzdrowisk
W³ochy - 300 uzdrowisk
Hiszpania - 128 uzdrowisk
Francja - 107 uzdrowisk
Portugalia - 44 uzdrowiska
Polska - 43 uzdrowiska
Wêgry - 32 uzdrowiska
Czechy - 30 uzdrowisk
S³owacja - 21 uzdrowisk
Szwajcaria - 21 uzdrowisk
Luksemburg - 19 uzdrowisk
Holandia - 18 uzdrowisk
Grecja - 16 uzdrowisk
S³owenia - 15 uzdrowisk
Belgia - 12 uzdrowisk
Wielka Brytania - 12 uzdrowisk
Austria - 11 uzdrowisk

Je¿eli jednak bêdziemy chcieli mówiæ o klasycznych us³ugach uzdrowiskowych i zabie-
gach wykonywanych w oparciu o naturalne surowce lecznicze w uzdrowiskach, to trzeba jed-
noznacznie stwierdziæ, ¿e taki model wystêpuje ju¿ w nielicznych pañstwach europejskich.

Generalnie uzdrowiska europejskie mo¿emy podzieliæ na trzy grupy:
- pierwsze stanowi¹ uzdrowiska, w których dominuje klasyczny model leczenia

uzdrowiskowego oparty na naturalnych surowcach leczniczych,
- drug¹ grupê stanowi¹ uzdrowiska typu �Spa� gdzie leczenie uzdrowiskowe

opiera siê na �guasi� zabiegach leczniczych i naturalnych wodach termalnych uzupe³nio-
nych o us³ugi typu wellness, beauty, modern, health,
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- trzeci¹ grupê stanowi¹ miejscowo�ci, które zatraci³y charakter uzdrowiskowy i prze-
kszta³ci³y siê w �centra us³ug czasu wolnego� z elementami wellness, spa, beauty,
health, modern, rekreacji i rozrywki.

 
Pierwszy model uzdrowisk, a wiêc uzdrowiska tzw. klasyczne najliczniej wystê-

puj¹ w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, w Polsce, S³owacji, Czechach, Litwie, £otwie, Esto-
nii i czê�ciowo we Francji. Od pozosta³ych odró¿nia je nie tylko oferta us³ugowa (czyli
lecznicza) ale te¿ sposób finansowania pobytu w uzdrowisku. Nie wchodz¹c bardzo
szczegó³owo w system finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w tej grupie pañstw
i tych modelach uzdrowisk stwierdziæ nale¿y, ¿e kuracjusz ma pokryte koszty leczenia
i pobytu w uzdrowiskach b¹d� to przez kasy chorych, towarzystwa ubezpieczeniowe,
emerytalne b¹d� to przez Pañstwo.

Wysoko�æ tej op³aty siêga od 50% kosztów pobytu i leczenia do 90%; wyj¹tkiem jest
tutaj Francja, gdzie pokrywa siê jedynie koszty leczenia.

W drugim modelu uzdrowisk, a wiêc w uzdrowiskach typu Spa charakterystycz-
nych dla takich pañstw jak: W³ochy, Wêgry, czê�ciowo Czechy, Holandia i Grecja, S³owe-
nia, Belgia, Wielka Brytania oferta uzdrowiskowa jest bardzo bogata, ale ca³y system poby-
tu w uzdrowiskach opiera siê przede wszystkim, na pe³nym lub czê�ciowym udziale finanso-
wym go�ci uzdrowiska lub kas chorych czy towarzystw ubezpieczeniowych.

W trzecim modelu, wszelkie us³ugi lecznicze czy para-lecznicze w pe³ni finansowa-
ne s¹ przez kontrahentów. Model ten wystêpuje w ró¿nym stopniu i zakresie. W uzdrowi-
skach europejskich wci¹¿ siê poszerza � nie tylko na skutek ograniczenia �rodków na lecz-
nictwo uzdrowiskowe, ale te¿ ze wzglêdu na nowe wyzwania w zakresie popytu na us³ugi
poprawiaj¹ce zdrowie i kondycjê cz³owieka. Przy czym dochodzi do czêstych zmian na tej
rodzajowej mapie uzdrowisk. I tak np. w Anglii czy Belgii nie ma w ogóle uzdrowisk z pierw-
szej grupy, a w innych pañstwach nawet klasyczne leczenie wzbogacone jest formami us³ug
typu spa, wellness, beauty, modern, health. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w Polsce te
us³ugi stanowi¹ jeszcze niewielki procent us³ug oferowanych w uzdrowiskach, ale ich zakres
i liczba wci¹¿ ro�nie.

Jest to te¿ pewna forma pozyskiwania �rodków finansowych na utrzymanie obiektów
uzdrowiskowych czy nowe inwestycje. O ile w uzdrowiskach klasycznych us³ugi typu wel-
lness, beauty, modern, health s¹ niejako wspieraniem czy uzupe³nieniem leczenia uzdro-
wiskowego o tyle w pozosta³ych uzdrowiskach s¹ dominuj¹c¹ form¹ i podstaw¹ ich funk-
cjonowania. Kongres Uzdrowisk Europejskich jaki odby³ siê w dniach 19�22 maja br.
w Trencianskich Teplicach na S³owacji unaoczni³ wszystkim jego uczestnikom, ¿e uzdrowi-
ska europejskie choæ s¹ jedn¹ wielk¹ rodzin¹, to zupe³nie inaczej pojmuj¹ swoj¹ rolê
w przywracaniu zdrowia i si³ cz³owieka.

Nam uzmys³owi³ ponadto i t¹ smutn¹ prawdê, ¿e Polska jako jedyna w�ród krajów eu-
ropejskich nie potrafi³a uporaæ siê przez 14 lat transformacji ustrojowej ze
sprawami ustawodawczymi i w³asno�ciowymi uzdrowisk. Polska nie potrafi³a
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przes¹dziæ o wyborze modelu funkcjonowania uzdrowisk i nie okre�li³a ¿ad-
nych warunków ich funkcjonowania. Tymczasem takie kraje jak S³owacja, Czechy,
Wêgry, Litwa, Estonia dawno uczyni³y ze swoich uzdrowisk miejscowo�ci, które generuj¹
znaczne ilo�ci nowych miejsc pracy i s¹ stymulatorami rozwoju regionalnego. To uogólnie-
nie nie dotyczy oczywi�cie wszystkich uzdrowisk, tym niemniej tam gdzie dostrze¿ono
w uzdrowiskach stymulator rozwoju regionalnego tam zauwa¿a siê wyj¹tkowo pozytywne
zmiany.

Komercyjnymi klientami tych uzdrowisk s¹ co ciekawsze Niemcy, Austriacy i Polacy.
W naszym kraju maj¹c do dyspozycji na leczenie uzdrowiskowe zaledwie 339 mln z³.
rocznie ubolewamy, ¿e jedno jedyne sprywatyzowane uzdrowisko Na³êczów inwestuj¹c
zaczyna zamieniaæ swój model id¹c w kierunku typowego kurortu, a nie uzdrowiska kla-
sycznego. Nie dostrzegamy równocze�nie, ¿e ten model ma tak¿e i u nas coraz wiêksze
wziêcie i przysparza nowych miejsc pracy.

Wydaje siê, ¿e w chwili obecnej bardzo pilnie potrzebujemy nie tylko ustawy
o uzdrowiskach, gminach i lecznictwie uzdrowiskowym ale te¿ jasnego okre�lenia polityki
w stosunku do uzdrowisk.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w oficjalnych dokumentach Komisji europejskiej wskazuje
siê na turystykê jako ten sektor gospodarki, który ma najlepsze perspektywy rozwoju. Pro-
gnozy analityków tej bran¿y gospodarczej wskazuj¹ na sta³y wzrost turystyki w Europie
i ¿e wska�nik tego wzrostu jest zdecydowanie wy¿szy ni¿ przeciêtny wzrost ekonomiczny.

Je¿eli przyjrzymy siê wska�nikom demograficznym to zauwa¿ymy, ¿e bêd¹ mia³y
niebagatelny wp³yw na wzrost zapotrzebowania na us³ugi turystyczne, rekreacyjne i lecz-
nictwo profilaktyczne. Zak³ada siê bowiem, ¿e do 2020 roku populacja w wieku powy¿ej
65 lat wzro�nie o 17 milionów osób w porównaniu z dniem dzisiejszym. I choæ bêdzie
to populacja zdecydowanie starsza od obecnej, to jednak bêdzie to popula-
cja zdrowsza, bardzo mobilna i nastawiona na aktywne spêdzenie reszty
swojego ¿ycia.

Bêdzie to populacja uwolniona od �cis³ych obowi¹zków rodzinnych i jednocze�nie
dobrze usytuowana materialnie. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e ta grupa musi siê znajdowaæ
w centrum zainteresowania kadry mened¿erów zajmuj¹cej siê przygotowywaniem oferty
uzdrowiskowej.

Analizuj¹c wzrost ruchu turystycznego i wska�niki demograficzne mo¿na doj�æ do
przekonania, ¿e uzdrowiska staj¹ w najbli¿szym okresie przed olbrzymi¹ szans¹ pozyska-
nia du¿ej ilo�ci klientów, a to oczywi�cie oznacza mo¿liwo�æ utworzenia nowych miejsc
pracy. Wska�niki te sugeruj¹ równie¿ i to, ¿e uzdrowiska staj¹ siê dobrym miejscem do
lokowania nowych inwestycji zwi¹zanych z obs³ug¹ kuracjusza i turysty. Od paru lat lan-
sujê w Polsce tezê, ¿e uzdrowiska mog¹ siê staæ stymulatorem rozwoju przed-
siêbiorczo�ci w danym regionie, je¿eli tylko stworzymy warunki do ich roz-
woju. Diagnozuj¹c polskie uzdrowiska wiemy, ¿e

- s¹ zazwyczaj one po³o¿one w regionach ekologicznie czystych,
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- maj¹ znakomite, a czasami wrêcz unikatowe surowce lecznicze w postaci wód lecz-
niczych, gazów, peleoidów,

-  s¹ po³o¿one w regionach o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
- maj¹ z regu³y wysoko zaawansowan¹ technologicznie bazê lecznicz¹,
- oferuj¹ klasyczne leczenie uzdrowiskowe na bardzo wysokim poziomie,
- maj¹ wysok¹ kwalifikowan¹ kadrê medyczn¹,
ale te¿:
- posiadaj¹ obiekty hotelowe o niskim lub �rednim standardzie,
- maj¹ wci¹¿ ubog¹ ofertê us³ug towarzysz¹cych,
- miejscowo�ci gdzie wystêpuj¹ uzdrowiska maj¹ z regu³y s³ab¹ infrastrukturê tury-

styczn¹, komunaln¹ i oko³o uzdrowiskow¹,
- s¹ s³abo dostêpne komunikacyjnie,
- maj¹ utrwalony pozytywny wizerunek produktu markowego, ale tylko na rynku polskim.
Wyliczaj¹c wyj¹tkowo ogólnikowe mocne i s³abe strony polskich uzdrowisk nale¿y

zadaæ pytanie, � to dlaczego uzdrowiska s³owackie nawet przy gorszej infrastrukturze le-
piej sobie radz¹ na rynku europejskim ? Czy decyduje o tym jedynie dostêpno�æ komuni-
kacyjna ? Czy byæ mo¿e jest to kwestia w³asno�ci uzdrowisk oraz odpowiednia polityka
regionalna i pañstwowa. Dlaczego uzdrowiska czeskie i wêgierskie przesz³y szybk¹ meta-
morfozê, a my stali�my siê ich podstawowym klientem? Co siê dzieje, ¿e tylko nieliczne
polskie uzdrowiska zaczynaj¹ nie�mia³o siê rozwijaæ, a inne prze¿ywaj¹ regres. Prosta
odpowied� na te pytania by³aby na pewno fa³szywa, ale co� w tym jest, ¿e w tych kra-
jach, w których jasno okre�lono miejsce uzdrowisk w systemie ochrony zdrowia i w gospo-
darce kraju, w którym jasno udzielono odpowiedzi na co mogê liczyæ uzdrowiska ze stro-
ny Pañstwa proces ich rozwoju jest zdecydowanie szybszy.

Pamiêtajmy, ¿e to wschodnioniemieckie uzdrowiska pozyska³y bardzo du¿e �rodki na
swoj¹ restrukturyzacjê z Unii Europejskiej i ¿e w wielu pañstwach europejskich ze �rodków
unijnych zrealizowano mnóstwo inwestycji infrastrukturalnych, wzbogacaj¹cych oferty uzdro-
wiskowe czy turystyczne. Ich realizacja przez biznesowe podmioty gospodarcze by³aby nie-
mo¿liwa, bowiem stopa zwrotu kapita³u takich inwestycji jest albo ujemna, albo bardzo ni-
ska. S¹ to jednak inwestycje, bez których nie jest mo¿liwe stworzenie dobrej oferty us³ugo-
wej. St¹d te¿ np. Austriacy tworz¹ ró¿nego rodzaju monta¿e finansowe przy realizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych anga¿uj¹c do nich miejscowych przedsiêbiorców oraz korzystaj¹c
z pomocy Pañstwa. To dziêki takiemu systemowi finansowemu uda³o siê w Austrii stworzyæ
potê¿ny przemys³ narciarski i turystyczny, choæ jak wynika z danych finansowych rentow-
no�æ kolejek górskich w Austrii wynosi od 0�2%. W Polsce 15�50 %. Wyci¹gi narciarskie,
kolejki górskie i inwestycje infrastrukturalne s¹ jedynie ko³em zamachowym dla rozwoju in-
nych us³ug typu hotelarstwo, gastronomia, pami¹tkarstwo, konfekcja sportowa, sprzêt sporto-
wy i ubiory, produkcja ¿ywno�ci, transport itp. Fenomen tego rozwi¹zania i istniej¹cych za-
le¿no�ci rozwojowych, dostrzegli w naszym kraju jedynie górale z Bia³ki Tatrzañskiej budu-
j¹c sieæ wyci¹gów narciarskich i którzy zak³adaj¹c spó³kê na wzór austriacki zaanga¿owali



Wskazania dla pozyskiwania nowych miejsc pracy w uzdrowiskach...

25

jako udzia³owców niemal¿e ca³¹ miejscowo�æ. Dobrym przyk³adem mo¿e te¿ byæ Krynica-
Zdrój która na bazie kolejki gondolowej zbudowa³a stacjê narciarsk¹ zdecydowanie wyd³u-
¿aj¹c¹ sezon turystyczny i stworzy³a w uzdrowisku alternatywne miejsca pracy w przemy�le
nie godz¹cym w funkcje uzdrowiskowe.

Wszyscy doskonale o tym wiedz¹, ¿e rentowno�æ inwestycji w postaci kompleksu
rekreacji wodnej w uzdrowiskach jest bardzo niska, ale nie wszyscy o tym wiedz¹, ¿e
miejscowo�æ turystyczna czy uzdrowiskowa maj¹ca powy¿ej 3000 miejsc noclegowych,
w obecnej sytuacji bez takiego kompleksu siê nie obejdzie. Takie inwestycje jak kom-
pleksy rekreacji wodnej, zalewy rekreacyjne, kolejki górskie, stacje narciarskie s¹ moto-
rem napêdowym rozwoju miejscowo�ci turystycznych i uzdrowiskowych. To dziêki nim
powstaj¹ hotele, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje, kawiarnie, gabinety odnowy
biologicznej, salony piêkno�ci, obiekty rekreacyjne i sportowe. To dziêki nim funkcjonuje
transport, producenci ¿ywno�ci, owoców, warzyw, konfekcji, pami¹tek i innych wyro-
bów. Oferta us³ugowa musi byæ budowana na wyrazistym produkcie lub
budowana wokó³ niego.

Niew¹tpliwie w uzdrowiskach atutami dla zbudowania dobrej oferty s¹ oczywi�cie
walory lecznicze, krajobrazowe, ekologiczne, posiadana baza lecznicza
i utrwalona marka miejscowo�ci.

W³adze samorz¹dowe niektórych polskich regionów jak choæby Dolny �l¹sk dostrze-
g³y, ¿e w uzdrowiskach tkwi olbrzymi potencja³ rozwojowy st¹d te¿ buduj¹ bogat¹ ofertê
i prowadz¹ agresywn¹ promocjê markowego produktu jakim s¹ uzdrowiska dolno�l¹skie.
Staraj¹ siê te¿ pozyskaæ �rodki unijne na budowê infrastruktury oko³ouzdrowiskowej i tu-
rystycznej oraz u³atwienie dostêpno�ci komunikacyjnej do uzdrowisk. Trzeba jednak wy-
ra�nie stwierdziæ, ¿e o ile polskie uzdrowiska w³asnymi si³ami lub przy pomocy �rodków
pañstwowych i unijnych by³yby w stanie stworzyæ bardzo bogat¹ ofertê us³ugow¹, to nie
s¹ w stanie samodzielnie rozwi¹zaæ swoich problemów zwi¹zanych z ich dostêpno�ci¹
komunikacyjn¹ i budow¹ drogiej zewnêtrznej infrastruktury oko³ouzdrowiskowej. W tym
zakresie powinny uzyskaæ wsparcie zewnêtrzne. Jak¹� nadziejê w tym zakresie daje two-
rzony w Ministerstwie Gospodarki �Zintegrowany program rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego gmin uzdrowiskowych�.

Je¿eli wstêpne zapisy tego programu zostan¹ wprowadzone w ¿ycie, uzdrowiska
mog¹ liczyæ na powa¿ne potraktowanie ich problemów.

Je¿eli jednak w³adze centralne nie dostrzeg¹, ¿e w uzdrowiskach tkwi olbrzymi po-
tencja³ rozwojowy i mo¿liwo�æ uruchomienia setek, a mo¿e i tysiêcy miejsc pracy, to
z programu tego zostanie to co ju¿ by³o przed jego przygotowaniem, a wiêc przekonanie,
¿e uzdrowiska s¹ w tak znakomitej sytuacji, ¿e nawet nie trzeba zapisywaæ w programach
potrzeby udzielenia im pomocy. Takie rozumowanie mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e pol-
skie uzdrowiska nie skorzystaj¹ z pomocy unijnej, nie skorzystaj¹ ze �rodków finanso-
wych z kontraktów wojewódzkich i nie zbuduj¹ markowego produktu zdolnego konkurowaæ
z uzdrowiskami europejskimi.
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Wêgrzy wprowadzaj¹c taksê turystyczn¹ czy uzdrowiskow¹ ze �cis³ym przeznacze-
niem na realizacjê infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej uzyskuj¹ z bud¿etu Pañstwa
dofinansowanie w wielko�ci 2 forintów do ka¿dego jednego forinta uzyskanego od turysty.
To dziêki tym �rodkom, b³yskawicznie buduj¹ ogólnodostêpn¹ infrastrukturê, a klientami
ich uzdrowisk (szczególnie termalnych) s¹ przede wszystkim Polacy i Niemcy.

My wprowadzili�my taksê uzdrowiskow¹ pobieran¹ od kuracjuszy która ma... zre-
kompensowaæ gminom utracone dochody z podatku od nieruchomo�ci.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e profil leczniczy wielu polskich uzdrowisk jest wyj¹tkowo per-
spektywiczny. Dotyczy to w szczególno�ci uzdrowisk posiadaj¹cych zasoby wód geotermal-
nych, solanek i wód siarczkowych. Wody geotermalne s¹ podstaw¹ budowania oferty typu
�spa� i a¿ dziw bierze, ¿e produkt ten wystêpuj¹cy obficie w wielu regionach Polski bardziej
jest wykorzystywany dla celów przemys³owych (bez efektu ekonomicznego), a w niewielkim
stopniu jest wykorzystywany dla celów balneologicznych i rekreacyjnych. Uzdrowiska funk-
cjonuj¹ce w oparciu o solanki i wody siarkowe tak d³ugo bêd¹ mia³y perspektywy swojego
rozwoju, jak d³ugo medycyna farmakologiczna nie znajdzie sposobu na szybkie leczenie
chorób które s¹ leczone tymi surowcami. Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e leczenie prowadzone
w oparciu o te surowce, przy tych cenach za us³ugi lecznicze jakie wci¹¿ w Polsce obowi¹-
zuj¹ stwarza dla polskich uzdrowisk olbrzymi¹ szansê w konkurencji z bardzo drogimi
uzdrowiskami niemieckimi, austriackimi, francuskimi i szwajcarskimi.

Otwiera równie¿ mo¿liwo�æ pozyskania kuracjuszy czy turystów z krajów nie posia-
daj¹cych uzdrowisk lub z tych, gdzie nie wystêpuje klasyczny model leczenia uzdrowisko-
wego. Ale t¹ niszê rynkow¹ mo¿na bêdzie wype³niæ tylko przez kilka lat. To jest nasza
olbrzymia szansa. Wymaga ona jednak wspólnej i agresywnej promocji uzdrowisk na ryn-
kach europejskich.

W tzw. miêdzyczasie polskie uzdrowiska musz¹ zbudowaæ now¹ ofertê lub wzboga-
ciæ istniej¹c¹. Usun¹æ tak¿e musimy bariery jakie przeszkadzaj¹ uzdrowiskom w ich roz-
woju. Jasno zdefiniowane one zosta³y w �Zintegrowanym programie rozwoju spo³eczno-
gospodarczego gmin uzdrowiskowych�. Bez tego przestaniemy siê liczyæ na drapie¿nym
rynku europejskim i ze swoimi niew¹tpliwymi wybitnymi walorami i zasobami podzielimy
los wielu miejscowo�ci, które w przesz³o�ci mia³y dobre perspektywy rozwoju.
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WYSTAWA
�DOLNO�L¥SKIE UZDROWISKA � �RÓD£A ZDROWIA�

Wspólnota Europejska to dla Polski czas gruntownych transformacji zwi¹zanych
z wdro¿eniem nowych obowi¹zuj¹cych prawide³ i procedur, ale przede wszystkim du¿a
szansa dla polskich miejscowo�ci turystyczno-uzdrowiskowych. Te, które chc¹ pozyskaæ
zagranicznego klienta musz¹ przyst¹piæ do prowadzenia sprawnej i niezwykle innowacyj-
nej kampanii promocyjnej.

Zgodnie z zapowiedziami fachowców i naukowców z bran¿y turystycznej Polska ma
spor¹ szansê zaistnieæ na europejskim rynku turystyczno-uzdrowiskowym oferuj¹c zagra-
nicznemu tury�cie i kuracjuszowi kompleksowe i profesjonalne us³ugi m.in w ramach lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Wiele zale¿y od tego jak nasz¹ szansê wykorzystamy, czy po-
trafimy siê zintegrowaæ, wspólnie organizowaæ akcje promocyjne, które maj¹ szczególny
odd�wiêk w�ród krajów unijnych zainteresowanych nowym pañstwem cz³onkowskim rów-
nie¿ pod wzglêdem tradycji i odmiennej, czêsto jeszcze nieznanej kultury.

Poni¿ej prezentujemy oryginalny w formie przekazu i bardzo ciekawy sposób promo-
wania siê zainicjowany przez dolno�l¹skie gminy uzdrowiskowe, które wspólnie przyst¹pi-
³y do prowadzenia agresywnej promocji nie tylko w kraju, ale i w Europie.

Dnia 20 marca br. na wroc³awskim Rynku zosta³a uroczy�cie otwarta przez Henryka
Go³êbiewskiego � Marsza³ka Województwa Dolno�l¹skiego wystawa promuj¹ca uzdrowi-
ska Dolnego �l¹ska. W uroczysto�ci udzia³ wziêli burmistrzowie miast uzdrowiskowych
oraz prezesi uzdrowisk, w³adze województwa, radni sejmiku samorz¹dowego, przedsta-
wiciele stowarzyszeñ, m.in. Dolno�l¹skiej Organizacji Turystycznej, Prezydent Wroc³awia
i wielu innych znamienitych go�ci.

Pomys³ przyst¹pienia do realizacji promocji naszych uzdrowisk narodzi³ siê
w pa�dzierniku ubieg³ego roku. Wówczas Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolno�l¹-
skiego przyj¹³ w planie zadañ na 2004 rok jako jeden z najwa¿niejszych priorytetów pro-
mocyjnych � promocjê turystyki uzdrowiskowej.

Rozpoczê³y siê spotkania, wy³oniono grupê osób � koordynatorów ds. wspó³pracy
Gmin Uzdrowiskowych z Urzêdem Marsza³kowskim. I tak rozpoczê³a siê kampania promu-
j¹ca nasze kurorty. Zaplanowano wiele wydarzeñ krajowych oraz zagranicznych promuj¹-
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cych uzdrowiska i region Dolnego �l¹ska, sporo pomys³ów przedstawiaj¹cych ciekaw¹
ofertê turystyczno-wypoczynkow¹.

Jednym z ciekawszych projektów jest przygotowana przez gminy wystawa pokazuj¹-
ca uzdrowiska na tzw. �standach�. Pomys³ autora wystawy � Piotra Czarnego z Wroc³a-
wia jest oryginalny, niezwykle interesuj¹cy i raczej nie spotykany. W tej formie pokazane
s¹ nasze miasta na fotografiach z XIX w., z prze³omu lat 60/70 oraz na zdjêciach wspó³-
czesnych. Reprodukcje obrazów, rycin, drzeworytów lub pocztówek prezentowane s¹
w formie du¿ych fotografii zaopatrzonych w opisy. Poszczególne stela¿e opowiadaj¹ od-
rêbne historie ka¿dego z miast, zachêcaj¹ do przyjazdu, przekazuj¹ istotne informacje
i wra¿enia. Teksty przet³umaczone s¹ na jêzyk angielski, niemiecki i francuski.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e projekt ten ³¹czy w sobie dwa cele. Jednym z nich jest pre-
zentacja �wietno�ci dolno�l¹skich uzdrowisk na prze³omie wieków. Drugim, istotniejszym
dla samorz¹dowców i mieszkañców jest szeroko zakrojona promocja, gdy¿ wystawa poka-
zywana bêdzie w wielu miastach Polski oraz w krajach Unii Europejskiej. Pierwszy zagra-
niczny pokaz mia³ miejsce 26 marca br. w Kijowie, podczas imprezy �Targi Ukraina � Tury-
styka i Wypoczynek�. Nastêpnie wystawa wróci do Wroc³awia na Dolno�l¹sk¹ Gie³dê Tu-
rystyczn¹ Rekreacja 2004. W kolejnych miesi¹cach pokazana bêdzie w Brukseli, pojedzie
na �Dni Dolnego �l¹ska� do Strasbourga, wróci do Polski i pokazana bêdzie w Warsza-
wie, Poznaniu oraz w Trójmie�cie. Od pa�dziernika br. ogl¹daæ j¹ bêdzie mo¿na w Berli-
nie i Lipsku.  Serdecznie Pañstwa zapraszamy do zwiedzania wystawy.

W miejscach, gdzie wystawa jest prezentowana istnieje tak¿e mo¿liwo�æ promocji
swojej gminy. Burmistrz Jedliny Zdroju wymy�li³ niezwykle oryginalny sposób promocji.

Wystawa prezentuj¹ca dolno�l¹skie uzdrowiska na tzw. standach
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Miód i �atestowane powietrze� Jedliny-Zdroju

Jest nim zamkniête w ³adnej butelce �atestowane powietrze�. W sk³ad tego specyfiku
wchodz¹: azot, tlen, dwutlenek wêgla, wodór, olejki modrzewia i rosa o poranku. Do ka¿-
dej buteleczki do³¹czona jest instrukcja oddychania przeponowego.  Buteleczki z ga³¹zka-
mi jod³y w �rodku, pachn¹ce lasem wzbudzaj¹ ogromne zaciekawienie i staj¹ siê rozpo-
znawalnym symbolem naszego, po³o¿onego w�ród lasów uzdrowiska. Inn¹ atrakcj¹ na-
szej gminy bêdzie przeznaczony na sprzeda¿ wielokwiatowy miód pszczeli. Jego g³ówny-
mi sk³adnikami oprócz wêglowodanów bêd¹: promienie s³oneczne, zapach kwiatów, szum
lasu i woda �ródlana. Do³¹czona instrukcja obs³ugi mówi:

Miodzik s³odziutki w s³oiczku,
postaw na nocnym stoliczku,
rano by dzionek rozpocz¹æ,
s³oiczek trzeba napocz¹æ,
usta w s³odyczy zatopiæ
i smutki w miodzie roztopiæ.

Autor: Krystyna Szemiel
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XII MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH
� II DOLNO�L¥SKI FESTIWAL ZUPY
JEDLINA-ZDRÓJ, 05-10 LIPCA 2004 ROKU

�Niemo¿liwe zamieniæ w mo¿liwe, w �wiêto, które niesie rado�æ�.
 

Bardzo siê cieszymy, ¿e w bie¿¹cym numerze biuletynu dziêki Pañstwa pomocy za-
mieszczamy ciekawe informacje z zakresu imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê od wielu
lat w gminach uzdrowiskowych. Tym razem zapraszamy do Jedliny-Zdroju, która w lipcu
go�ci³a najwspanialsze gwiazdy sceny teatralnej, przemieniaj¹c uzdrowisko w wyj¹tkowe
widowisko.

Festiwalowe pocz¹tki
Idea organizacji Miêdzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie�Zdroju

narodzi³a siê w 1992 r. Wówczas burmistrz Leszek Orpel nawi¹za³ wspó³pracê z dyrekto-
rem jeleniogórskiego festiwalu Krzysztofem Dubielem.

Trzyna�cie lat temu na ulicach naszego miasta pojawili siê pierwsi aktorzy, pierwsze
zespo³y teatralne. Wzbudzali zdziwienie, strach, ciekawo�æ, wyzwalali w mieszkañcach
emocje. Dla aktorów ulica by³a wyzwaniem i przygod¹, dla ludzi sta³a siê miejscem ma-
gicznym, miejscem spotkañ ze sztuk¹, której dotychczas nie znali. Uczyli siê rozumieæ
gesty, ruch, odczytywaæ przes³anie wyra¿ane poprzez taniec i muzykê. Mieszkañcy ca³y-
mi rodzinami przychodzili na spektakle. Organizatorzy z wielk¹ przyjemno�ci¹ i satys-
fakcj¹ obserwowali roze�miane, szczê�liwe twarze dzieci i doros³ych, na których malowa-
³a siê ciekawo�æ, atmosfera oczekiwania, niespodzianki pe³ne skupienia i uwagi reakcje,
wybuchy huraganowego �miechu nape³nia³y rado�ci¹ ca³e otoczenie i niejednokrotnie
trwa³y do pó�nych godzin nocnych. Poprzedza³y je barwne parady szczudlarzy, clownów,
przebierañców, za którymi ci¹gn¹³ t³um ciekawskich.

Tak zaczyna³o festiwalowe ¿ycie nasze uzdrowisko i tak jest do dzisiaj, z jednym
wyj¹tkiem... co rok przybywa widzów, wielbicieli teatrów ulicznych.

Warto podkre�liæ, ¿e widzowie teatrów ulicznych stanowi¹ najwiêksz¹ widowniê te-
atraln¹ �wiata, za� jej masowo�æ to niezwyk³a zaleta imprezy. Festiwal komentowany jest
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przez media, szeroko opisywany
w prasie, obecni s¹ widzowie
zagraniczni. Uliczne spektakle
teatralne charakteryzuje zró¿ni-
cowany poziom artystyczny, ale
wiele z nich posiada znakomite
walory estetyczne. Spektakle
grane w plenerach o ró¿nych
porach dnia staj¹ siê bardzo wi-
dowiskowe. I to w³a�nie sprawia,
¿e przechodzieñ zatrzymuje siê,
zainteresuje, obejrzy i przyjdzie
raz jeszcze... by staæ siê sta³ym
bywalcem festiwalu.

Festiwal ma przede wszyst-
kim artystyczny i spo³eczny wy-
miar promocji uzdrowiska oraz re-
gionu. Przez te lata wrós³ w pej-
za¿ naszego powiatu, jest oczeki-
wany, od pierwszego dnia w mie-
�cie panuje atmosfera �wiêta.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wychowa-
li�my widowniê teatru ulicznego. Ludzie ¿ywo reaguj¹ na to, co dzieje siê na ulicy. Teatr ma
za zadanie daæ ludziom u�miech i szczê�cie, ma pozwoliæ im zatrzymaæ siê na chwilê
i pomy�leæ.

Od ubieg³ego roku na zakoñczenie Miêdzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
organizujemy Dolno�l¹ski Festiwal Zupy. Imprezê wymy�lili Francuzi � Leopold Wojtan
i cz³onkowie Towarzystwa Attacafa. Pierwszy raz festiwal zorganizowali trzy lata temu
w Lille, w dzielnicy Wazemmes. Z Lille do Polski, do Krakowa, pomys³ przywióz³ Leopold
Wojtan i Teatr KTO Jerzego Zonia., który zorganizowa³ wielkie �wiêto Zupy w Krakowie.

Na Dolny �l¹sk, za zgod¹ Towarzystwa Attacafa wprowadzi³ na zakoñczenie Miê-
dzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie � Zdroju, jego wieloletni dyrektor
Krzysztof Dubiel.

Tegoroczne uroczysto�ci
 Jedlina Zdrój jest jedynym ma³ym miastem w Polsce, gdzie tradycja teatrów ulicz-

nych trwa nieprzerwanie od 12 lat. Dla mieszkañców to prawdziwe �wiêto. Impreza ma
coraz wiêcej sta³ych widzów, a miasto zyska³o dobr¹ markê jako przyjazne dla artystów.
Przedstawienia w parku zdrojowym gromadzi³y t³umy mieszkañców miasta, kuracjuszy
i osób przyjezdnych.

Pokaz uliczny w Jedlinie-Zdroju
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Jak by³o? Tak rozpoczyna siê artyku³ w �Tygodniku Wa³brzyskim� autorstwa
Krzysztofa Buzia³kowskiego: Je�li ktokolwiek przestraszy³ siê z³ej pogody, to nie tylko,
¿e pomyli³ siê, ale wiele straci³ nie ogl¹daj¹c choæby jednego przedstawienia spo�ród
dziewiêciu, które przez ca³y miniony tydzieñ mo¿na by³o obejrzeæ w Jedlinie Zdroju
podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. Festiwal otworzy³ teatr FETA
� Teatr na specjalne okoliczno�ci, który uraczy³ kilkutysiêczn¹ widowniê legendarn¹
opowie�ci¹ z dawnych dziejów Gdañska. Historia dotyczy jednego z najbardziej charak-
terystycznych gdañskich zabytków � Studni Neptuna. Opowiada o powstaniu lokalnej
specjalno�ci, tj. wódki Goldswasser.

Codziennie odbywa³y siê plenerowe przestawienia dla doros³ych i dzieci oraz pro-
jekcje atrakcyjnych filmów w kinie letnim. Najwiêcej sensacji wzbudzi³y wystêpy teatrów
z Ukrainy, tj. teatru Woskriesiennia oraz teatru KET z Kijowa, który przedstawi³ spektakl
�Pomiêdzy niebem, a ziemi¹� ukazuj¹cy los ludzi ¿yj¹cych w systemie totalitarnym.
W�ród grup teatralnych nie zabrak³o sta³ych bywalców festiwalu, np. zawsze oczekiwa-
nego Pinezki z programem dla dzieci, teatru ASK czy te¿ teatru Continuo z Czech.

Parada teatralna noc¹



Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie-Zdroju

33

W sobotê � 10 lipca odby³ siê II Dolno�l¹ski Festiwal Zupy. W tym roku do rywaliza-
cji przyst¹pi³o 19 ekip startuj¹cych w dwóch kategoriach: profesjonalistów reprezentuj¹-
cych restauracje i puby, agroturystów oraz osób indywidualnych. Jury z³o¿one ze znako-
mitych szefów kuchni (zawodowych jurorów) oraz dziennikarzy i smakoszy przez kilka
godzin degustowa³o najró¿niejsze zupy. Natomiast publiczno�æ mia³a mo¿liwo�æ skoszto-
wania wszystkich przygotowanych na konkurs specja³ów, bowiem zupy by³y serwowane
bezp³atnie. Zupê warzywno � karotkow¹ �Charlotta� (poza konkursem) gotowa³ tak¿e bur-
mistrz Leszek Orpel.

W kategorii restauratorzy I miejsce i nagrodê �Tygodnika Wa³brzyskiego� � wczasy
w  Port Grimaud � otrzyma³a �Karczma nad Potokiem� z Micha³kowej za kwa�nicê.
W kategorii kucharze indywidualni I miejsce i nagrodê � wczasy w Chorwacji ufundowane
przez Organizacjê Us³ug Turystycznych Pana Zbigniewa Górnickiego z Jedliny Zdroju �
profesjonalne jury przyzna³o Jerzemu Rodakowi z Micha³kowej za zupê grzybow¹
ch³opsk¹. Na zakoñczenie festiwalu wyst¹pi³ gor¹co przyjêty przez kilkutysiêczna pu-
bliczno�æ kabaret PAKA, odby³y siê koncerty zespo³ów muzycznych.

Podajemy przepis na zupê
przygotowan¹ przez Burmistrza Miasta:

Zupa warzywno-karotkowa �Charlotta�
Sk³ad: Woda jedliñska Charlotta (bez b¹belków), marchew karotka

extra z targu przy Piastowskiej, w³oszczyzna z pola Sosnowskiego, kura nie
za stara, mas³o koniecznie polskie, �mietana kwa�na, sól, pieprz, przyprawa
kuracyjna (miêdzynarodowa tajemnica go�cia z Jarocina), dwie butelki po-
wietrza do nabycia po 6 z³ w Centrum Kultury

Jak?
Wszystko to bardzo proste (byle dodaæ troszeczkê duszy). Przygotowywaæ

wed³ug standardu Marty Norkowskiej z 1904 roku.

Autor: Krystyna Szemiel
Urz¹d Miasta Jedlina-Zdrój
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POLEMIKA PODATKOWA

Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie zagadnieniem podatkowym, które budzi tyle
kontrowersji w�ród przedstawicieli gmin, sanatoriów oraz o�rodków sanatoryjno-wypo-
czynkowych, zamieszczamy  poni¿ej:

a) Interpretacjê zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) w czê�ci dotycz¹cej
podatku od nieruchomo�ci za powierzchniê zajêt¹ na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych przed³o¿on¹ przez Ministerstwo Fi-
nansów;

b) Referat dra Tomasza Wo³owca pt. �Podatkowe narzêdzia oddzia³ywania na konku-
rencyjno�æ ekonomiczn¹ gmin (z uwzglêdnieniem gmin uzdrowiskowych)�.

Uszczegó³owienie ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, dotycz¹cych podatku

od nieruchomo�ci od budynków lub ich czê�ci
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych.
8
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PODATKOWE NARZÊDZIA ODDZIA£YWANIA
NA KONKURENCYJNO�Æ EKONOMICZN¥ GMIN
(z uwzglêdnieniem gmin uzdrowiskowych)

W³adztwo podatkowe zgodnie z Europejsk¹ Kart¹ Samorz¹du terytorialnego powinno
byæ traktowane, jako prawo do kszta³towania racjonalnej (optymalnej) lokalnej (gminnej)
polityki podatkowej, o znacznie wiêkszej precyzji oddzia³ywania ni¿ polityka podatkowa
szczebla centralnego.

Istotê konkurencyjno�ci gminy, rozumieæ mo¿na jako zdolno�æ wspó³zawodniczenia,
prowadz¹c¹ do osi¹gniêcia maksymalnych korzy�ci. Konkurencyjno�æ gospodarczo-inwe-
stycyjna gminy jest jedn¹ z konkurencyjno�ci cz¹stkowych gminy, rozumiana jako zdolno�æ
do osi¹gniêcia wysokiej pozycji w dziedzinie atrakcyjno�ci gospodarczej i inwestycyjnej.1

Konkurencyjno�æ gospodarczo-inwestycyjn¹ mo¿na postrzegaæ m.in. jako:2
- warto�æ wytworzonych na terenie danej gminy dóbr i us³ug;
- atrakcyjno�æ  lokalizacji oraz zasobów naturalnych gminy;
- atrakcyjno�æ gminnej infrastruktury technicznej, biznesowej i spo³ecznej;
- atrakcyjno�æ lokalnych zasobów si³y roboczej, lokalne zasoby surowcowe oraz stan

�rodowiska naturalnego;
- skala i poziom popytu lokalnego.
Do mierzenia konkurencyjno�ci gospodarczo-inwestycyjnej gmin mo¿na stosowaæ m.in.:
- wska�nik przetrwania podmiotów gospodarczych, jako procent przedsiêbiorstw, któ-

re przetrwa³y d³u¿ej ni¿ dwa lata;
- zdolno�æ do przyci¹gania inwestycji (inwestorów), liczona jako warto�æ nowych in-

westycji;

1 W�ród innych rodzajów konkurencyjno�ci cz¹stkowej gminy mo¿emy wy-
ró¿niæ: konkurencyjno�æ �rodowiskow¹, kulturow¹, klimatyczna, socjaln¹ itp.

2 Zob. szerzej: A.Sztando, Konkurencyjno�æ gospodarcza a kreowanie
dochodów w gminnej polityce bud¿etowej [w:] Konkurencyjno�æ miast i regio-
nów, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s.149 i d.
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- relacja udzia³u danego regionu w krajowym nap³ywie inwestycji zagranicznych czy
liczba stworzonych nowych miejsc pracy itp.;

- PKB per capita;
- ilo�æ linii telefonicznych na 1000 mieszkañców;
- zu¿ycie energii na osobê;
- stan �rodowiska biznesu (poziom korupcji, szybko�æ uzgodnieñ administracyjnych,

liczba banków i instytucji po�rednictwa kapita³owego, centra promocji przedsiêbiorczo�ci,
formy konsultingowe itp.);3

- indeks gospodarki opartej na wiedzy, rozumiany jako wska�nik przygotowania re-
gionu do rozwijania gospodarki opartej na wiedzy.4

Rozwój lokalnej przedsiêbiorczo�ci (sektor MSP) sprzyja bezpo�rednio konkurencyj-
no�ci gospodarczej, a sam proces wspierania rozwoju tego sektora powoduje wzrost kon-
kurencyjno�ci inwestycyjnej. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ konkurencyjno�æ lokalna, zale¿y w du-
¿ym stopniu od konkurencyjno�ci firm zlokalizowanych na tym obszarze. Konkurencyjno�æ
firmy nie wynika tylko ze sprawnego zarz¹dzania w skali mikroekonomicznej, ale tak¿e
z si³y i efektywno�ci gospodarki narodowej (lokalnej, regionalnej), infrastruktury technicz-
nej i innych efektów zewnêtrznych (np. dochodowe instrumenty polityki bud¿etowej), które
mo¿e wykorzystaæ przedsiêbiorstwo.5

Konkurencyjno�æ firm tworz¹cych lokaln¹ gospodarkê zale¿y m.in. od:6
- otoczenia instytucjonalno-prawnego;
- wielko�ci i jako�ci zasobów ludzkich;
- szeroko pojêtej infrastruktury techniczno-spo³ecznej i administracyjnej;

3 Zob. szerzej: W.Karpiñska-Mizieliñska, T.Smuga, Instytucje infra-
struktury rynku w kreowaniu rozwoju regionalnego, �Gospodarka Narodo-
wa�, nr 11/1996.

4 Powy¿szy indeks jest sum¹ trzech wska�ników: Technologicznego In-
deksu Gospodarki Opartej na Wiedzy (tj. dostêp do sieci informatycz-
nych, rozwój nauczania w sieciach info, rozwój spo³eczeñstwa informa-
tycznego, rozwój firm z wykorzystaniem sieci info, innowacyjno�æ), Indeks
Publicznych Instytucji Gospodarki Opartej na Wiedzy (tj. liczba znormali-
zowanych stron (witryn) administracji samorz¹dowej dostêpnej w Interne-
cie online) oraz Makroekonomiczny Indeks Gospodarki opartej na wiedzy
(tj. warto�æ PKB per capita). Szerzej: Regional Assessment Repor t. To-
wards a Knowledge-Based Economy, United Nations Economic Commission
for Europe. New York and Geneva 2002, s. 56.

5 Por. F. Chesnais, Technical Co-operation Agreements between firms,
�STI-Review, nr 4/1998.

6 Por. W.Bieñkowski, Polityka przemys³owa jako metoda poprawy
konkurencyjno�ci [w:] Strategia rozwoju przemys³u w Polsce na prze³omie
wieków, ZN WSFiZ, Bia³ystok, nr 3/2000, s. 11.
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- wielko�ci i jako�ci zasobów technologicznych;
- wielko�ci i jako�ci zasobów kapita³owych;
- wielko�ci posiadanych zasobów naturalnych;
- podatno�æ na uleganie wp³ywom otoczenia miêdzynarodowego;
- zachêty i konkurencja.
 Przedsiêbiorczo�æ rozumiana jako rozwój przedsiêwziêæ gospodarczych  i firm (sektora

M�P) jest najbardziej oczywist¹ i najprostsz¹ metod¹ wykorzystania lokalnych zasobów. Poprzez
rozwój sektora M�P zostaj¹ one przekszta³cone w �rodki zaspokajaj¹ce lokalne potrzeby.

Mo¿na zatem wskazaæ cztery rodzaje oddzia³ywañ:7
1. bezpo�rednim:
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- przyrost wp³ywów podatkowych,
- poprawa konkurencyjno�ci (nap³yw nowych technologii),
- przyrost inwestycji zaspakajaj¹cych lokalne potrzeby.
2. po�rednim:
- praca rozumiana jako �okno na �wiat�,
- sektor M�P jako fundament spo³eczeñstwa obywatelskiego,
- sektor M�P jako no�nik postêpu.
3. poprzez tzw. efekt mno¿nikowy (generowanie innych korzystnych zdarzeñ):
- inwestycje regionalne i kontraktowanie us³ug w lokalnych przedsiêbiorstwach,
- wykorzystanie lokalnej si³y roboczej i materia³ów,
- przyci¹ganie inwestycji, programów i dotacji, które poszukuj¹ �lokalizacji� do dyna-

micznego rozwoju,
- przedsiêwziêcia anga¿uj¹ce kapita³  publiczny i prywatny (wykorzystywanie poten-

cja³u inwestycyjnego zarówno wszystkich sektorów gospodarki, jak i mieszkañców).
4. poprzez zmianê postawy obywateli:
- samodzielne rozwi¹zywanie problemów,
- zaspokajanie potrzeb w wyniku w³asnej inicjatywy i aktywno�ci.
Rozwój sektora M�P nale¿y rozpatrywaæ w szerszym kontek�cie ró¿nych elementów

tworz¹cych ogólny efekt rozwoju regionalnego. Wiele badañ pokazuje regiony, których
dynamiczny rozwój nast¹pi³ dziêki po³¹czeniu ró¿nych czynników lokalnych. Do tych istot-
nych czynników nale¿¹ nie tylko elementy tradycyjnie uznawane za gospodarcze, ale
równie¿: tradycja samodzielnej dzia³alno�ci gospodarczej, znajomo�æ podstawowych za-
sad rynku, tradycje kooperacji, istnienie instytucji tworz¹cych infrastrukturê dla sektora
M�P (ma³e banki, izby gospodarcze, cechy itp.), zaufanie dotycz¹ce zawierania umów,
zaci¹gnie kredytów i innych zobowi¹zañ. Istotna jest równie¿ rola w³adz samorz¹dowych,

7 Por. E.Boñczk Kucharczyk, K.Herbst, K.Chmura, Jak w³adze lokalne
mog¹ wspieraæ przedsiêbiorczo�æ, wyd. Polska Fundacja Promocji i Roz-
woju Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, Warszawa 1998, s. 12.
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rozumiej¹cych znaczenie sektora M�P w rozwoju gospodarczym regionu oraz realizuj¹-
cych strategie wspierania przedsiêbiorczo�ci.8

W gospodarce rynkowej uwa¿a siê ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa za podstawê
zdrowej gospodarki. Dlatego o¿ywienie koniunktury tak regionalnej jak i ogólnokrajowej
nale¿y poszukiwaæ w powstawaniu i rozwoju sektora M�P. Rozwój tego¿ sektora powinien
byæ poprzedzony rozwojem niezbêdnej infrastruktury spo³ecznej i technicznej (a ta wyma-
ga skutecznego wykorzystywania unijnych �rodków pomocowych).

Sektor M�P kreuje rozwój regionalny poprzez:
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- generowanie postêpu technicznego,
- efekt mno¿nikowy daj¹ce zwielokrotnione korzy�ci finansowe (wp³ywy podatkowe),

jak i pozafinansowe,
- udzia³ w lokalnej strukturze gospodarczej i zmianach tej struktury poprzez komple-

mentarno�æ z innymi firmami na zasadzie podwykonawstwa,9
- tworzenie warunków do powstawania silnych du¿ych firm.
Regionalna polityka zmierzaj¹ca do rozwoju sektora M�P powinna:10

1. Wspieraæ wzrost potencjalnej liczby przedsiêbiorców. Polityka zorientowana na
wzrost liczby przedsiêbiorców musi uwzglêdniaæ fakt, i¿ jej skutki przynios¹ efekt dopiero
po up³ywie d³ugiego okresu czasu. Takie warto�ci kulturowe jak stosunek do w³asno�ci,
ryzyka, itp. powinny byæ kierunkiem polityki zmieniaj¹cej �wiadomo�æ spo³eczeñstwa
i jego preferencje.

2. Wspieraæ rozwój istniej¹cych ju¿ firm sektora M�P. Szczególna rola regionów
na tym etapie dzia³añ w zakresie promocji rozwoju sektora M�P, polega na wspieraniu
generowania, przep³ywu i absorpcji innowacji, w tym równie¿ informacji o rozwoju nauki,
centrów transferów technologii, inkubatorów przedsiêbiorczo�ci itp. Dzia³ania te maj¹ na
celu wzrost ich konkurencyjno�ci i eksportu poza dany region.

3. Wspieraæ rozwój systemów infrastruktury technicznej i otoczenia biznesowego.
Po pierwsze systemy rozprzestrzeniaj¹ informacje na temat technologii oraz rynków. Po
drugie rozwijaj¹ proces tworzenia innowacji, czego ani rynek ani w³adze publiczne nie
mog³yby dokonaæ samodzielnie. S¹ to warunki �przyci¹gniêcia� do regionów kapita³u oraz
osi¹gania wy¿szej efektywno�ci ekonomicznej przez podmioty ju¿ zlokalizowane w regio-
nie. Daje to tak¿e podstawê do tworzenia w regionie zintegrowanych uk³adów produkcyj-
no-us³ugowych (tzw. clusters).

8 Rozwój przedsiêbiorczo�ci. Przedsiêbiorczo�æ i inicjatywy lokalne,
OECD, polskie wydanie FISE, Warszawa 1995.

9 D.Smallbone, SMEs and Regional Economic Development: Developing
a Policy Agenda, maszynopis powielony, Uniwersytet £ódzki, £ód� 1994.

10 J.Gancarczyk  (red.), Przedsiêbiorczo�æ w polskiej transformacji.
Opisy przypadków, wyd. WSB-NLU, Nowy S¹cz 2001, s. 33-34.
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Wspieranie rozwoju sektora M�P uwa¿a siê za jeden z najlepszych sposobów akty-
wizacji spo³eczno-gospodarczej gmin. Silny wzrost zainteresowania wspieraniem rozwoju
sektora M�P wyst¹pi³ w krajach Unii Europejskiej w latach 80-tych. Zwrócono wówczas
uwagê na rolê tego sektora w procesie zwalczania bezrobocia i poprawy konkurencyjno�ci
gospodarczo-inwestycyjnej gmin.11

Analizuj¹c instrumenty dochodowe polityki bud¿etowej, nale¿y jednoznacznie stwier-
dziæ, i¿ najskuteczniejszym instrumentem podatkowego oddzia³ywania na rozwój przed-
siêbiorczo�ci na szczeblu lokalnym jest podatek od nieruchomo�ci. Stanowi on g³ówne
�ród³o dochodów podatkowych gmin, które kszta³tuj¹ siê na poziomie 12-13%. Maj¹c mo¿-
liwo�ci kszta³towania zasad opodatkowania tym podatkiem, pe³ni on rolê g³ównego podat-
kowego stymulatora rozwoju przedsiêbiorczo�ci, a w konsekwencji konkurencyjno�ci go-
spodarczo-inwestycyjnej gmin. Poni¿sze zestawienia tabelaryczne, bêd¹ prezentowa³y
dane dotycz¹ce podatku od nieruchomo�ci.

Do dochodowych instrumentów polityki bud¿etowej mog¹cych stymulowaæ konkuren-
cyjno�æ gospodarczo-inwestycyjna gminy zaliczamy:

1. Stawki podatku od nieruchomo�ci (wysoko�æ stawek mo¿e byæ zró¿nicowana w za-
le¿no�ci od przyjêtej polityki podatkowej przez radê gminy). Przy okre�laniu stawek rada
gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysoko�æ dla poszczególnych rodzajów podmiotów, uwzglêd-
niaj¹c lokalizacjê, sposób wykorzystywania nieruchomo�ci, rodzaj zabudowy, stan tech-
niczny oraz wiek budynków.12 Dane w zakresie kszta³towania siê skutków obni¿enia gór-
nych stawek podatkowych w poszczególnych latach w stosunku do podatku od nierucho-
mo�ci na przyk³adzie 67 gmin przedstawia tabela 1.

2. Czê�ciowe lub ca³kowite zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomo�ci,
podatku od �rodków transportu, od op³at lokalnych, podatku rolnego i le�nego (ustanawia-
ne z mocy uchwa³y rady gminy)13. Odrêbn¹ kategori¹ zwolnieñ wprowadzanych przez
rady gmin s¹ � w �wietle wyników kontroli NIK � zwolnienia maj¹ce na celu rozwój go-
spodarczy gmin oraz  aktywizacjê zawodow¹ mieszkañców gmin.14 Zwolnienia takie zo-

11 Zob. szerzej: T.Wo³owiec, Skutki integracji z Uni¹ Europejsk¹ dla jedno-
stek samorz¹du terytorialnego(z uwzglêdnieniem gmin uzdrowiskowych), Biu-
letyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 2-3/2003, s. 103-115.

12 Art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 94 ze zm.) � dalej upol.

13 Art. 7 ust. 3 , art.12 ust. 4, art. 19 pkt. 3 ustawy upol, art. 13e
ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz.431 ze
zm), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 roku o podatku
le�nym (Dz.U. nr 200 poz. 1682).

14 Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku
od nieruchomo�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST �
41008/01 , Warszawa , maj 2002.
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sta³y wprowadzone w 16 z 67 kontrolowanych gmin. Obejmowa³y one podmioty gospo-
darcze (nowo powsta³e i istniej¹ce) i udzielane by³y na okres od 1 roku do 10 lat, za�
wysoko�æ zwolnienia okre�lana  by³a procentowo  i uzale¿niona od liczby nowo utworzo-
nych miejsc pracy, od okresu korzystania ze zwolnienia oraz od poniesionych kosztów
inwestycji.15

15 Przyk³adowo:
1. Rada Miejska w Kargowej podjê³a uchwa³ê wprowadzaj¹c zwolnienie
od podatku od nieruchomo�ci:
- od nowo wzniesionych budynków lub ich czê�ci przeznaczonych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej jak równie¿ budynków lub ich czê�ci
oraz gruntów przeznaczonych po raz pierwszy na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej,
- od budynków lub ich czê�ci oraz gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alno�ci gospodarczej przez absolwentów, w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, rozpoczynaj¹-
cych po raz pierwszy dzia³alno�æ gospodarcz¹ ( uchwa³a podjêta w 1999 r.),
- od powierzchni budynków i gruntów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospo-
darcz¹ w zakresie rekreacji i wypoczynku �  zwolnienie wprowadzono w la-
tach 2000- 2001 w wysoko�ci 25% podatku.
2. Rada Gminy w Siedlisku w 2000 r. podjê³a uchwa³ê zwalniaj¹c¹ od
podatku od nieruchomo�ci nowo powsta³e podmioty gospodarcze prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, które utworzy³y nowe, sta³e
miejsca pracy. Wysoko�æ zwolnienia wynosi³a dla:
- zak³adów  nowo powsta³ych � 100%  na okres 1 roku, a przez nastêpne
4 lata 3% zwolnienia za ka¿de nowo utworzone stanowisko pracy. Zwol-
nienie nie mog³o  byæ wy¿sze ni¿ 50% naliczonych nale¿no�ci,
- zak³adów ju¿ istniej¹cych � 3% za ka¿de nowo utworzone stanowisko
pracy, jednak zwolnienie nie mog³o  byæ wy¿sze ni¿ 50%kwoty podatku.

Dochody z podatku od
nieruchomo�ci

Skutki obni¿enia górnych

stawek podatkowych
3:2

1 2 3 4

1999r. 333 892 428 21 525 459 6.4%

2000r. 363 045 455 22 682 719 6.2%

I pó³rocze 2001r. 227 037 064 14 622 653 6.4%

Razem 923 974 947 58 830 831 6.4%

Tab. 1. Skutki obni¿enia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomo�ci w latach 1999,
2000 i I pó³rocze 2001 (dane w z³).

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01 , Warszawa 2002.
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3. Podmiotowe � indywidualne � ulgi uznaniowe (udzielane przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta) w formie: umorzenia zaleg³o�ci podatkowych i odsetek za zw³okê
(w tym równie¿ op³aty prolongacyjnej), odroczenie terminu p³atno�ci nale¿no�ci podatko-
wej, zaleg³o�ci podatkowych wraz z odsetkami oraz rozk³adanie na raty podatku, jak
i zaleg³o�ci podatkowej. Ulgi te s¹ udzielane podatnikom na ich wniosek, po przeprowa-

Zwolnienie to mia³o obowi¹zywaæ w ci¹gu 5 lat od dnia utworzenia no-
wych, sta³ych miejsc pracy. Wy¿ej wymienione zwolnienia mia³y byæ sto-
sowane pod warunkiem zatrudnienia w zak³adzie co najmniej 75% pra-
cowników z terenu Gminy w ogólnej liczbie pracowników.
3.Rada Miejska w Elbl¹gu  na lata 2000 i 2001 zwolni³a od podatku od
nieruchomo�ci:
- na okres 10 lat � grunty, budynki i budowle zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej, innej ni¿ dzia³alno�æ-  rolnicza lub le�na, bêd¹-
ce w posiadaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej po spe³nieniu ³¹cznie nastêpuj¹cych wa-
runków: 1) nabycia po dniu 1.01.2000 r. na w³asno�æ lub u¿ytkowanie wie-
czyste, (b¹d� wydzier¿awienie na okres powy¿ej 10 lat z prawem zabudo-
wy � zmiana uchwa³y w dniu 16.11.2000 r.), gruntów niezabudowanych, na
potrzeby prowadzenia dzia³alno�ci 2) wzniesienia na tym gruncie nierucho-
mo�ci budynkowej trwale z³¹czonej z gruntem lub budowli na cele zwi¹zane
z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ 3) zatrudnienia co najmniej 40 osób i utrzymy-
wania w takiej liczbie �redniorocznego zatrudnienia 4) prowadzenia dzia-
³alno�ci o charakterze produkcyjnym (oraz us³ugowej w sferze sportowej, tu-
rystycznej i rekreacyjnej �  zmiana uchwa³y w dniu 16.11.2000).
- na okres 5 lat � podmioty spe³niaj¹ce warunki okre�lone powy¿ej, które
zatrudni¹ co najmniej 20 osób i bêd¹ utrzymywaæ �rednioroczne zatrud-
nienie w takiej liczbie.
- nieruchomo�ci lub ich czê�ci bêd¹ce w posiadaniu podatników podatku
od nieruchomo�ci, którzy w okresie roku podatkowego 2000 i 2001 roz-
poczn¹ nowo uruchomion¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, a tak¿e bezrobot-
nych, którzy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzêdzie Pracy, niezale¿-
nie od tego, czy podejm¹  dzia³alno�æ gospodarcz¹ po raz pierwszy.
4.Rada Miejska  w Sobótce w 2000 r. podjê³a uchwa³ê zwalniaj¹c od po-
datku od nieruchomo�ci nowo powsta³e podmioty gospodarcze, prowadz¹-
ce  dzia³alno�æ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, które utworzy³y by  nowe, sta³e
miejsca pracy na terenie Gminy Sobótka. W my�l tej uchwa³y powy¿szym
podmiotom podatek od nieruchomo�ci obni¿ano: o 25% w przypadku utwo-
rzenia od 5-9 nowych, sta³ych miejsc pracy, o 30%  w przypadku utworze-
nia od 10-14 nowych sta³ych miejsc pracy,o 50%  w przypadku utworzenia
15-20 nowych, sta³ych miejsc pracy, o 75 w przypadku utworzenia od 21-50
nowych, sta³ych miejsc pracy, zwalniano z podatku od nieruchomo�ci w przy-
padku utworzenia powy¿ej 50 nowych, miejsc pracy.
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dzeniu postêpowania podatkowego. Dotycz¹ one nale¿no�ci z tytu³u podatków i op³at sta-
nowi¹cych dochody w³asne gmin.16

Ulgi  i zwolnienia wynikaj¹ce ze szczegó³owego prawa podatkowego dotycz¹ tylko
i wy³¹cznie okre�lonych rodzajów podatków. Zdarza siê, ¿e w niektórych przypadkach  na-
le¿no�ci z tytu³u podatków i op³at lokalnych mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla podatników pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Normy poszczególnych ustaw podatkowych, maj¹c za-
stosowanie do danego obci¹¿enia podatkowego, nie rozstrzygaj¹ spraw z zakresu uznania
administracyjnego . Natomiast normy ogólnego prawa podatkowego, w tym tak¿e dotycz¹ce
ró¿nego rodzaju ulg i zwolnieñ, odnosz¹ siê w zasadzie do ca³ego systemu podatkowego.
Obejmuj¹ zarówno zobowi¹zania podatkowe, jak i postêpowanie podatkowe.

Istniej¹ce obecnie instytucje uwzglêdniaj¹ nie tylko trudno�ci podatnika wi¹¿¹ce siê
 z obowi¹zkiem uiszczenia nale¿no�ci podatkowej, ale przede wszystkim stwarzaj¹ podat-
nikowi mo¿liwo�æ legalnego zmniejszenia obci¹¿eñ finansowych.

Konstrukcja Ordynacji podatkowej przewiduje nastêpuj¹ce ulgi podatkowe, które
mog¹ stosowaæ gminy, w procesie realizacji stymulacyjnej polityki podatkowej:17

- odroczenie terminu p³atno�ci podatku,
- roz³o¿enie na raty zap³aty podatku lub zaleg³o�ci podatkowej wraz z odsetkami za

zw³okê,
- przed³u¿enie niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego,
- naliczanie ulgowych odsetek,
- umorzenie zaleg³o�ci podatkowych w ca³o�ci lub czê�ci, lub odsetek za zw³okê.
Przywileje mo¿na podzieliæ  na te, które oznaczaj¹ ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ rezygna-

cjê lokalnego organu podatkowego z daniny, oraz na preferencje dotycz¹ce jedynie opty-
malizacji terminu i sposobu p³atno�ci.

Osoby prawne i osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹  wnioski
o udzielenie ulg uznaniowych uzasadnia³y trudno�ciami w prowadzeniu dzia³alno�ci go-
spodarczej, spowodowanymi: brakiem zamówieñ, zmniejszeniem produkcji, sezonowo�ci¹
produkcji, nie wywi¹zywaniem siê kontrahentów z p³atno�ci nale¿no�ci, poniesionymi na-
k³adami na rozwój firmy.

16 Art. 22 § 1, art. 48 § 1 oraz art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr  137 poz. 926 ze zm). Zasto-
sowanie dozwolonych prawem ulg uznaniowych wobec przedsiêbiorców
mo¿e nast¹piæ jedynie zgodnie z przepisami ustawy o warunkach do-
puszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców,
gdy¿ wszelkie ulgi w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych s¹ traktowane
jako forma pomocy publicznej.

17 Zob. Art.22,48,50, 57,67 i 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
� Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.)
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Dane dotycz¹ce wydanych decyzji i ich skutków finansowych oraz rodzajów sto-
sowanych ulg i kwot udzielonych ulg w okresie lat 1999-2001 obrazuj¹ poni¿sze
zestawienia tabelaryczne.

Tab.2. Decyzje podatkowe i ich skutki finansowe w altach 1999-2001 na przyk³adzie 67
gmin (kwoty w z³).

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01 , Warszawa 2002.

Tab. 3. Decyzje pozytywne, w rozbiciu na poszczególne rodzaje ulg w latach 1999-2001
na przyk³adzie 67 gmin (kwoty w z³.)

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01 , Warszawa 2002.

Lata Liczba decyzji pozytywnych
ogó³em odroczenie %

3:2
roz³o¿enie

na raty
%
5:2

umorzenie %
7:2

zaniechanie
poboru

%
9:2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1999 r. 3.950 757 19,16 327 8,28 2.033 51,47 833 21,09

2000 r. 5.236 802 15,32 411 7,85 2.467 47,12 1.556 29,71

I pó³r.

2001 r.
2.226 515 23,13 251 11,28 1.328 59,66 132 5,93

razem 11.412 2074 18,17 989 8,67 5.828 51,07 2.521 22,09

Lata liczba wydanych decyzji % kwota decyzji %
ogó³em Pozy-

tywne
Nega-
tywne

3:2 4:2 ogó³em Pozy-
tywnych

Nega-
tywnych

8:7 9:7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1999 5.112 3.950 1.162 77,27 22,73 50.571.000 34.067.467 16.503.533 67,37 32,63

2000 6.553 5.236 1.317 79,90 20,10 69.789.951 45.939.487 23.850.464 65,83 34,17

I pó³r.

2001
2.776 2.226 550 80,19 19,81 36.232.528 25.639.491 10.593.037 70,76 29,24

razem 14.441 11.412 3.029 79,02 20,98 156.593.479 105.646.445 50.947.034 67,47 32,53
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Tab.4. £¹czne kwoty udzielonych ulg, w rozbiciu na poszczególne rodzaje ulg, w la-
tach 1999-2001 na przyk³adzie 67 gmin (kwoty w z³).

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01 , Warszawa 2002.

Poni¿sza tabela przedstawia kwoty ulg udzielonych osobom fizycznym i prawnym
w latach 1999-2001, na przyk³adzie 67 gmin.

Tab.5. Udzielone ulgi osobom fizycznym i osobom prawnym w rozbiciu na poszczególne
rodzaje ulg w latach 1999-2001 na przyk³adzie 67 gmin (kwoty w z³).

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01 , Warszawa 2002.

4. Podmiotowe przeniesienie w³asno�ci rzeczy lub praw maj¹tkowych na rzecz gmi-
ny, w zamian za nale¿no�ci podatkowe.18

Wyszczególnienie Kwota udzielonych ulg % %

ogó³em osobom fizycznym osobom prawnym 3:2 4:2

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Odroczenie terminu

p³atno�ci podatku 30.638.077 1.468.471 29.169.606 4,79 95,21
roz³o¿enie na raty

zap³aty podatku lub

zaleg³o�ci

podatkowej 33.959.703 2.485.794 31.473.909 7,32 92,68
umorzenie zaleg³o�ci

podatkowych 23.556.308 1.417.143 22.139.165 6,02 93,98
zaniechanie poboru 17.492.357 714.364 16.777.993 4,08 95,92

18 Art. 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Jest to szczególny sposób
wygasania nale¿no�ci podatkowych, umo¿liwiaj¹cy podatnikowi optymali-
zacjê opodatkowania, w sytuacji braku p³ynno�ci finansowej.

Lata Kwoty udzielonych ulg
ogó³em odroczenie %

3:2
roz³o¿enie

na raty
%
5:2

Umorze-
nie

%
7:2

zaniechanie
poboru

%
9:2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1999 34.067.467 8.956.462 26,29 12.413.305 36,44 6.545.859 19,21 6.151.841 18,06

2000 45.939.487 14.075.114 30,64 14.037.280 30,55 10.868.071 23,66 6.959.022 15,15

I pó³r.

2001 r.
25.639.491 7.606.501 29,67 7.509.118 29,28 6.142.378 23,96 4.381.494 17,09

razem 105.646.445 30.638.077 29,0 33.959.703 32,14 23.556.308 22,30 17.492.357 16,56
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5.Op³aty audiacenckie, zwi¹zane ze wzrostem warto�ci gruntu wskutek jego
uzbrojenia. Op³ata ta zawsze stanowi obci¹¿enie podmiotu gospodarczego. Wa¿ny
jest zatem kompromis miêdzy fiskalizmem gminy, a mo¿liwo�ciami finansowymi pod-
miotu gospodarczego.

6. Aktualizacje op³at za u¿ytkowanie wieczyste � stymulacyjny charakter tej op³aty
polega na wywa¿eniu wysoko�ci podwy¿ek, zaniechania podwy¿szania op³at lub stoso-
waniu obni¿ek.

7. Wysoko�æ czynszów za najem i dzier¿awê. Zwiêkszanie i zmniejszanie ich wysoko�ci
przynosi podobne skutki jak zmniejszanie i zwiêkszanie wysoko�ci podatków i op³at.

8. Stawka procentowa, stanowi¹ca podstawê do naliczania op³aty pobieranej na
mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym19. Zgodnie z jej zapisami w przypad-
ku wzrostu warto�ci nieruchomo�ci pozostaj¹cego w zwi¹zku ze zmian¹ lub uchwale-
niem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego � zbycie takiej nieruchomo-
�ci mo¿e byæ obci¹¿one jednorazow¹ op³at¹ pobieran¹ przez wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta.

Aktywne wykorzystywanie powy¿szych instrumentów przez gminê pozwala po�rednio
lub bezpo�rednio wp³ywaæ na bie¿¹ce i inwestycyjne koszty funkcjonowania lokalnych
podmiotów gospodarczych. Stymulacyjne oddzia³ywanie na rozwój lokalnego sektora MSP
musi odbywaæ siê kosztem wp³ywów bud¿etowych, które powinny byæ traktowane jako
wydatki inwestycyjne. Efekty tych inwestycji powinny zaowocowaæ rozwojem lokalnej
przedsiêbiorczo�ci, b¹d� przyczyniæ siê do po¿¹danych zmian gospodarczych cech lokal-
nych podmiotów gospodarczych.

Udzielane przez gminy ulgi powoduj¹ dwa rodzaje skutków:
- zmniejszaj¹ poziom dochodów gmin, bowiem trwale uszczuplaj¹ dochody bud¿eto-

we gminy (umorzenie i zaniechanie poboru),
- odraczaj¹ w czasie  realizacjê dochodów podatkowych (odroczenie i roz³o¿enie na raty).
Równocze�nie jednak  skutkiem stosowania ulg jest najczê�ciej przetrwanie firm

i ochrona miejsc pracy, co ma wp³yw na wysoko�æ wydatków na pomoc spo³eczn¹ oraz na
dochody gmin z udzia³ów w podatkach dochodowych.

W latach 1999 � I pó³rocze 2001 r. skutki udzielonych ulg polegaj¹cych na umorze-
niu i zaniechaniu poboru podatku wynios³y ogó³em 41.048,7 tys. z³, co stanowi³o 4,44%
zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomo�ci. Natomiast skutki udzielonych  ulg
polegaj¹cych na odroczeniu i roz³o¿eniu na raty wynios³y ogó³em 64.638,8 tys. z³, co
stanowi³o 6,99% zrealizowanych dochodów z tytu³u podatku od nieruchomo�ci.

Poni¿sza tabela przedstawia skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od nieru-
chomo�ci.

19 Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm.).
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Tab. 6. Skutki finansowe udzielonych ulg w latach 1999-2001 na przyk³adzie 67
gmin (kwoty w z³).

�ród³o: Informacja NIK o wynikach kontroli realizacji  dochodów z podatku od nieruchomo-
�ci przez gminy, nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP DST � 41008/01, Warszawa 2002.

Obni¿aj¹c fiskalne obci¹¿enia podmiotów gospodarczych nale¿y zachowywaæ równo-
wagê miêdzy obci¹¿eniami podatników a obowi¹zkami gminy, w zakresie  obowi¹zku wy-
konywania ustawowych zadañ w³asnych. Podatki i op³aty lokalne powinny cechowaæ siê
stabilno�ci¹ zasad opodatkowania i konsekwencj¹ przyjêtych rozwi¹zañ polityki podatko-
wej. Chodzi o jasne i czytelne zasady stosowania preferencji podatkowych wed³ug przy-
jêtych kryteriów, umo¿liwiaj¹cych podatnikom d³ugofalowe planowanie inwestycyjne. Na-
le¿y pamiêtaæ, i¿ bardziej szkodliwe na rozwoju lokalnego, s¹ czêste zmiany przepisów
w zakresie preferencji fiskalnych, ni¿ wy¿sze, ale stabilne zasady opodatkowania. Po-
przez odpowiednio ustalone kryteria gmina dokonuje wsparcia tych podmiotów gospodar-
czych (kierunków rozwoju przedsiêbiorczo�ci), których charakter dzia³ania, przedmiot
dzia³ania itd. s¹ zgodne z planami rozwoju danej gminy i korzystne z punktu wodzenia
wzrostu d³ugookresowej atrakcyjno�ci gospodarczej i inwestycyjnej gminy.

Z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej i poprawy konkurencyjno�ci
gospodarczej i inwestycyjnej danej gminy, kryteriami decyduj¹cymi o zastosowaniu danej
formy preferencji mog¹ byæ:

- kryterium przedmiotu dzia³ania (preferencje udzielane s¹ podmiotom zajmuj¹cym
siê okre�lonym rodzajem dzia³alno�ci np. dzia³alno�æ handlowa, us³ugowa, agroturystycz-
na, zwi¹zana z turystyk¹ i rekreacj¹ itp.);

- kryterium czasu dzia³ania (preferencje udzielane s¹ nowo powsta³ym podmiotom
gospodarczym);

- kryterium nowych miejsc pracy (preferencje stosowane s¹ dla podmiotów tworz¹-
cych nowe miejsca pracy. Dotyczyæ to mo¿e zarówno nowo powstaj¹cych podmiotów go-
spodarczych, jak i firm ju¿ istniej¹cych i powiêkszaj¹cych zatrudnienie);

- kryterium restrukturyzacji (preferencje stosowane s¹ w przypadku kryzysu firmy,
szczególnie istotnej i wa¿nej dla lokalnej gospodarki);

Lata Dochody
z podatku

od nieruchomo�ci

Umorzenie
i zaniechanie

poboru

Odroczenie
i roz³o¿enie na raty

%
3:2

%
4:2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1999 r. 333.892.428 12.697.700 21.369.767 3,80 6,40

2000 r. 363.045.455 17.827.093 28.112.394 4,91 7,74

I pó³r.

2001 r.
227.037.064 10.523.872 15.156.619 4,64 6,68

razem 923.974.947 41.048.665 64.628.780 4,44 6,99
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- kryterium wielko�ci (preferencje mog¹ byæ stosowane wed³ug kryterium wiel-
ko�ci firmy mierzonej ilo�ci¹ zatrudnionych pracowników, warto�ci¹ sumy aktywów
bilansu czy warto�ci¹ rocznej sprzeda¿y netto dóbr, us³ug i wyrobów);

- kryterium lokalizacji (preferencje mog¹  dotyczyæ  firm o okre�lonej lokalizacji prze-
strzennej);

- kryterium formy prawnej (preferencje dotycz¹ podmiotów gospodarczych o okre�lo-
nej formie prawnej);

- kryterium nak³adów inwestycyjnych (preferencje stosowane s¹ w stosunku do pod-
miotów o najwy¿szych nak³adach inwestycyjnych, liczonych w stosunku do roku poprze-
dzaj¹cego rok zastosowania preferencji);

- kryterium lokalizacji przestrzennej (preferencje przyznawane s¹ podmiotom dokonu-
j¹cym inwestycji na obszarach uznanych przez w³adze gminy za inwestycyjnie wa¿ne �
zgodnie z danym planie zagospodarowania przestrzennego).

Oczywi�cie wymienione kryteria mo¿na stosowaæ ³¹cznie, mo¿na wybieraæ niektóre
z nich, tworz¹c swoistego rodzaju kombinacje ró¿nych kryteriów z punktu widzenia roz-
woju gospodarczego danej gminy.

Dochodowe instrumenty bud¿etowego oddzia³ywania gminy na rozwój przedsiêbior-
czo�ci i konkurencyjno�æ gospodarczo-inwestycyjn¹ gminy mo¿na rozpatrywaæ z punktu
widzenia ich skuteczno�ci i efektywno�ci. Nie jest to jednak ³atwe zadanie. Okre�lenie
skuteczno�ci stosowanych przez gminê instrumentów podatkowych wymaga szczegó³owej
analizy skutków wywo³ywanych przez nie zmian zarówno w poszczególnych podmiotach
gospodarczych, jak i w skali ca³ej zbiorowo�ci. Analiza tak nie zawsze jest mo¿liwa,
a ponadto jest bardzo kosztowana. Podobnie wiele trudno�ci powoduje badanie stopnia
efektywno�ci. Obok w³a�ciwej diagnozy, konieczny jest ilo�ciowy pomiar tych zidentyfiko-
wanych zmian, które maja charakter jako�ciowy. Jest bardzo trudno dokonaæ kwantyfikacji
korelacji pomiêdzy znaczeniem dla rozwoju danej gminu np. ilo�ci nowych pracowników
zatrudnionych w danej firmie, pojawianie siê nowej firmy itd. 20 Mo¿na jednak wskazaæ
na badania skuteczno�ci i efektywno�ci oddzia³ywania w³adzy lokalnej na przedsiêbior-
czo�ci i lokaln¹ konkurencyjno�æ gospodarczo-inwestycyjn¹.21

W sytuacji  gdy gminy konkuruj¹ miêdzy sob¹ w zakresie przyci¹gania inwestorów,
preferencje fiskalne mog¹ przes¹dziæ o wyborze konkretnej gminy przez inwestora, spo-
�ród kilku maj¹cych podobne warunki.

20 A.Sztando, Konkurencyjno�æ...., op. cit., s. 153.
21 Za A.Sztando: P.Bochdziewicz, S.Borkowska, Lokalna polityka na

rynku pracy � na przyk³adzie województwa ³ódzkiego, U£-ON-BEPiSP,
£ód� 1995; M. Trojanek, Oddzia³ywanie w³adzy lokalnej na efektywno�æ
przedsiêwziêæ inwestycyjnych, AE w Poznaniu, Poznañ 1994.
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n¹ gminy by³ skuteczny, w³adze lokalne musz¹ przestrzegaæ kilku zasad:22

- regulacje gminne dotycz¹ce ulg i zwolnieñ podatkowych musz¹ byæ podawane
do publicznej wiadomo�ci;

- regulacje te musz¹ cechowaæ siê sta³o�ci¹ zasad;
- preferencje w systemie podatków i op³at musz¹ dotyczyæ ca³ych grup podatników,

a nie wybranych podmiotów, a ich wprowadzanie powinno byæ uzasadnione popraw¹
¿ycia mieszkañców i dobrem gminy;

- nale¿y unikaæ zbyt czêstego i nieuzasadnionego stosowania ulg uznaniowych,
wszelkie ulgi i zwolnienia powinny byæ okre�lone w formie uchwa³ rady gminy;

- uchwa³y w sprawach ulg i zwolnieñ podatkowych powinny byæ dobrze przemy�la-
ne, bowiem ka¿da ich zmiana wprowadza chaos i niepewno�æ decyzyjn¹.

22 Por.. E.Boñczk Kucharczyk, K.Herbst, K.Chmura, Jak w³adze lokalne
mog¹ wspieraæ przedsiêbiorczo�æ, wyd. Polska Fundacja Promocji i Roz-
woju Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, Warszawa 1998, s. 28.
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Z ¯YCIA SGURP

FORUM POLSKO-W£OSKIE

W dniach 6�7 maja 2004 r. w Krakowie odby³o siê pierwsze po wej�ciu Polski do
Unii Europejskiej Forum Polsko-W³oskie pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Wojewody Ma³opolskiego Jerzego Adamika oraz Kazi-
mierza Chrzanowskiego � pos³a na Sejm RP.

Miêdzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna jest trzecim etapem projektu pn.
�Turystyka jako czynnik zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego regionu Polski po³u-
dniowej� dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki W³oskiej,
którego beneficjantem i partnerem strategicznym z ramienia Instytutu Turystyki w Krakowie
zosta³o Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Forum Polsko-W³oskie jest uwieñcze-
niem kilkunastu wielomodu³owych seminariów szkoleniowych, które wspó³organizowali�my
na terenie Polski Po³udniowej. Szkolenia prowadzone przez najlepszych praktyków i spe-
cjalistów w³oskich pozwoli³y na g³êbsze zapoznanie siê z europejskim rynkiem turystycz-

Uczestnicy Forum Polsko-W³oskiego
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no-uzdrowiskowym i obowi¹zuj¹cymi unijnymi przepisami i standardami, o które zabiegaj¹
polskie o�rodki hotelowe i uzdrowiskowe.

Pierwszy dzieñ obrad odbywa³ siê we W³oskim Instytucie Kultury w Krakowie i zo-
sta³ po�wiêcony nastêpuj¹cej tematyce: �Turystyka a Zatrudnienie � Bariery i Nowe Szan-
se�. Drugi dzieñ europejskich obrad odbywa³ siê w Centrum Biurowym w Krakowie pod
has³em �Turystyka-Rozwój-Zatrudnienie�.

W spotkaniu udzia³ wziêli: Kazimierz Chrzanowski � pose³ na Sejm RP, Bogdan Pod-
górski � senator RP, Jadwiga Nowakowska � wicewojewoda Ma³opolski, Jan Golba - dy-
rektor generalny Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego i prezes SGU RP, Katarzyna G¹-
dek - dyrektor wydzia³u promocji Urzêdu Miasta w Krakowie, Krzysztof Król £êgowski �
starostwo Tatrzañskie w Zakopanem, Jan Walczak Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy
w Zakopanem, Riccardo Laudadio � dyrektor Pangea, Giorgio Matto � ekspert rz¹du w³o-
skiego oraz krajowy konsultant W³oskiego Zrzeszenia Uzdrowisk i Wód Leczniczych, Eu-
genio Cossu � przedstawiciel Parku Narodowego Asinara w Sardynii, Adolfo Urso � wice-
minister przemys³u rz¹du w³oskiego oraz liczni przedstawiciele bran¿y turystycznej z Pol-
ski i W³och, wyk³adowcy w³oscy, polscy, uczestnicy kursów oraz przedstawiciele samo-
rz¹dów terytorialnych z Polski, uczelnie oraz o�rodki szkoleniowe.

Poni¿ej zamieszczamy referaty, które zosta³y zaprezentowane podczas  obrad:
Jan Golba � prezes SGU RP �Uzdrowiska szans¹ rozwoju lokalnego i regionalne-

go w Zjednoczonej Europie�
Paolo Pavan � ekspert AIEST �Kierunki rozwoju przemys³u turystycznego w Euro-

pie � Konsekwencje dla Polski�.

Wyst¹pienie dra Tadeusza Burzyñskiego � Dyrektora Instytutu Turystyki w Krakowie
podczas Forum
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Jan Golba
 Prezes Zarz¹du

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Uzdrowiska szans¹ rozwoju lokalnego i regionalnego
w Zjednoczonej Europie.

 
Szanowni Pañstwo!
Nie tylko w Polsce, ale i w ca³ej Europie na skutek rozwoju wysokotechnologicznych

bran¿ gospodarczych wiele osób bezpowrotnie traci pracê.  Dlatego usilnie poszukuje siê
mo¿liwo�ci  dywersyfikacji zatrudnienia  w obszary gdzie stosunkowo szybko i ³atwo mo¿-
na stworzyæ nowe miejsca pracy.

W oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej ( Komunikat Komisji do Rady, Parlamen-
tu Europejskiego, Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów) wskazuje siê
na turystykê jako ten sektor gospodarki, który ma najlepsze perspektywy rozwoju.

Prognozy analityków tej bran¿y gospodarczej wskazuj¹, na sta³y wzrost turystyki w Eu-
ropie i na wska�nik tego wzrostu zdecydowanie wy¿szy ni¿ przeciêtny wzrost ekonomiczny.

Dokumenty unijne mówi¹, ¿e jest to wynik globalnego wzrostu ekonomicznego
i ³¹cz¹cego siê z nim wzrostu aktywno�ci �wolnego czasu� oraz �wiadomo�æ �spo³eczne-
go� znaczenia rekreacji i wypoczynku.

Analizuj¹c wska�niki demograficzne Europy analitycy twierdz¹, ¿e zmiany w struktu-
rze demograficznej bêd¹ mia³y powa¿ny wp³yw na turystykê i lecznictwo uzdrowiskowe.

Zak³ada siê, ¿e do 2020 roku populacja w wieku powy¿ej 65 lat wzro�nie o 17 milio-
nów w porównaniu z dniem dzisiejszym i cieszyæ siê ona bêdzie lepszym zdrowiem
i d³u¿szym ¿yciem ni¿ poprzednia generacja.

Analitycy przekonuj¹, ¿e ludzie w przekroju wiekowym 50-65 lat, którzy generalnie
s¹ wyzwoleni ze �cis³ych obowi¹zków rodzinnych, s¹ bardziej mobilni i z regu³y w do-
brej pozycji finansowej, przez co staj¹ siê niezwykle wa¿ni dla rynku turystycznego.

Wraz ze wzrostem turystyki, zachodziæ tak¿e bêdzie zmiana w oczekiwaniach co do
preferencji turystów w zakresie oferowanych im us³ug.

Wydaje siê, ¿e coraz wiêkszego znaczenia nabieraæ bêd¹ nie tylko typowe us³ugi
turystyczne, ale te¿ us³ugi klasycznego lecznictwa uzdrowiskowego, jak te¿ typu well-
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ness, beauty, spa, modern health. Na te us³ugi pojawi³o siê ogromne zapotrzebowanie,
a na rynku europejskim z powodzeniem funkcjonuj¹ tzw. �centra us³ugowe� oferuj¹ce
szerok¹ gamê wszelkiego rodzaju us³ug w danej miejscowo�ci.

I w tym momencie zadaæ sobie nale¿y pytanie, � jak polskie uzdrowiska przygotowa-
ne s¹ na te europejskie wyzwania? Czy s¹ w stanie konkurowaæ z uzdrowiskami europej-
skimi? Czy s¹ w stanie wzbogaciæ istniej¹c¹ na europejskim rynku bardzo bogat¹ ofertê
us³ug leczniczych oferowanych w uzdrowiskach niemieckich, szwajcarskich,austriackich,
czeskich, wêgierskich?

Bardzo zró¿nicowany jest szczebel rozwoju gospodarczego poszczególnych pañstw
europejskich i poziom ¿ycia ich mieszkañców. Bardzo ró¿na jest polityka socjalna  pañstw,
a tak¿e bardzo ró¿nie roz³o¿one s¹ akcenty w kszta³towaniu polityki zdrowotnej.

Zasadniczo ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹, s¹ te¿ zastosowane rozwi¹zania
w zakresie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, opieraj¹cego siê
b¹d� to o �rodki finansowe pañstwa, b¹d� to o �rodki towarzystw ubezpieczeniowych,
ubezpieczeñ spo³ecznych czy te¿ licznych kas chorych (pañstwowych i prywatnych).

Niew¹tpliwie cech¹ wspóln¹ wystêpuj¹c¹ we wszystkich pañstwach eu-
ropejskich, w tym tak¿e w pañstwach po transformacji ustrojowej, jest stop-
niowe odchodzenie od pe³nego finansowania lecznictwa uzdrowiskowego przez sferê bu-
d¿etow¹ pañstwa, a tak¿e przez inne podmioty zajmuj¹ce siê dot¹d finansowaniem lecz-
nictwa uzdrowiskowego.

Nie bez znaczenia dla tych porównañ, pozostaje te¿ definicja us³ug czy �wiadczeñ
uzdrowiskowych, która w klasycznym polskim ujêciu, wystêpuje jedynie w pañstwach by³e-
go bloku wschodniego oraz na terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii oraz czê�ciowo Francji.

Jednak¿e coraz czê�ciej klasyczne pojêcie leczenia uzdrowiskowego ustê-
puje w uzdrowiskach europejskich (tak¿e w Niemczech, Austrii, Czechach,
Wêgrzech) tzw. us³ugom zdrowotnym nazywanym Public Health  typu Fitness,
Wellness, Beauty traktowanym jako kompleks odnowy biologicznej, rekreacji i sportu.

 
Bardzo interesuj¹co przedstawia siê mapa geograficzna i liczebno�æ

uzdrowisk.
Pod wzglêdem liczebno�ci najwiêcej jest uzdrowisk w Rosji, bo a¿ 3055. Kolej-

ne miejsca zajmuj¹ Niemcy � ok.330 uzdrowisk, W³ochy � 300 uzdrowisk, Hiszpania � 128
uzdrowisk, Francja 107 uzdrowisk, Portugalia � 44, Polska � 43, Wêgry � 32 uzdrowiska,
Czechy � 30 uzdrowisk, S³owacja � 21 , Szwajcaria � 21, Luksemburg � 19 , Holandia � 18,
Grecja � 16, S³owenia � 15, Belgia � 12, Wielka Brytania �12 uzdrowisk,  Austria � 11.

Te cyfry poza wieloma innymi kwestiami, po czê�ci obrazuj¹ nam tak¿e, jakie jest lub by³o
nastawienie poszczególnych pañstw do kwestii zwi¹zanych z lecznictwem uzdrowiskowym.
Jak rozbudowane s¹ tam systemy socjalne, ubezpieczeniowe i systemy opieki zdrowotnej.

Jak¹ rolê odgrywaj¹ uzdrowiska europejskie w rozwoju gospodarczym
i spo³ecznym poszczególnych pañstw? Czy s¹ to jedynie podmioty realizuj¹ce
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okre�lone us³ugi zdrowotne na danym terenie, czy s¹ to byæ mo¿e ponadregio-
nalne o�rodki aktywizuj¹ce rozwój gospodarczy i spo³eczny okre�lonego obszaru.

     Uzdrowiska europejskie przesz³y zasadniczo ró¿n¹ historycznie drogê swojego
rozwoju gospodarczego i funkcjonalnego. Ich wspóln¹ cech¹ jest jednak to, ¿e zawsze
by³y miejscem leczenia w oparciu o naturalne surowce lecznicze lub klimat.

Najstarsze powstawa³y ponad 2000 lat temu, a podstaw¹ ich funkcjonowania by³y
przede wszystkim lecznicze i zwyk³e wody termalne.

W ró¿nych okresach historycznego rozwoju, odzwierciedla³y one typow¹ dla danego
czasu i miejsca kulturê zdrowotn¹ spo³eczeñstwa i poziom rozwoju medycznego. Tak¿e
i dzi� jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em, ten czynnik odgrywa podstawow¹ rolê w funkcjo-
nowaniu uzdrowisk, choæ coraz czê�ciej zastêpuje go specyficzna terapia nie maj¹ca nic
wspólnego z tradycyjnym pojmowaniem leczenia uzdrowiskowego, bo jest sztucznie stwo-
rzona rêk¹ cz³owieka, a nie przyrody i opiera siê nie o surowce i zasoby, a jedynie na
wspó³dzia³aniu z nimi w procesie odnowy biologicznej.

Generalnie rzecz ujmuj¹c, w Europie funkcjonuje dzi� zarówno lecznictwo
uzdrowiskowe w klasycznym pojêciu oraz �turystyka uzdrowiskowa� po-
wi¹zana z lecznictwem uzdrowiskowym i dzia³aj¹ca na jego bazie, ale wykazuj¹ca
wiele cech odrêbnych.

Ta ostatnia wykazuje niesamowit¹ dynamikê rozwoju, podczas gdy typowe lecznictwo
uzdrowiskowe prze¿ywa dzi� g³êboki kryzys, choæ nie mo¿na g

o uto¿samiaæ z ogóln¹ kondycj¹ poszczególnych uzdrowisk. Przyczyn tego zjawiska
jest oczywi�cie bardzo wiele, ale podstawow¹ przyczyn¹ jest zapewne postêp nauk me-
dycznych, ograniczenie �róde³ finansowania lecznictwa uzdrowiskowego i szybkie tempo
¿ycia, które nie pozwala na �d³ugie kuracje u wód�.

Prawo uzdrowiskowe
Jak wiemy,  najwiêkszym polskim mankamentem, jest nie dostosowane do obecnych

spo³eczno-gospodarczych wymogów prawo uzdrowiskowe.
   Obowi¹zuj¹ca do dzi� �ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym

z 1966 r.� przyjêta w zupe³nie odmiennych warunkach ustrojowych i gospodarczych Pañstwa,
stanowi obecnie przeszkodê nie tylko w rozwoju uzdrowisk, ale nawet w  bie¿¹cym ich funk-
cjonowaniu. Choæ w otaczaj¹cym nas �wiecie  wszystko siê zmieni³o, u nas w dalszym ci¹gu
to  Minister Zdrowia decyduje np. o kszta³cie dachu na budynku mieszkalnym w uzdrowisku
i wyra¿a zgodê na dobudowê balkonu. W dalszym ci¹gu inwestorzy musz¹ przej�æ przez
gehennê uzgodnieñ swoich inwestycji i nierzadko trac¹ ochotê na ich realizacjê lub obci¹-
¿aj¹ zarzutami administracjê gminn¹ za rzekom¹ nieudolno�æ czy niechêæ do inwestorów.

A jak ta sytuacja wygl¹da w krajach Unii Europejskiej?
Prawie we wszystkich krajach europejskich istniej¹ ustawy krajowe, reguluj¹ce kwe-

stie tworzenia i funkcjonowania uzdrowisk pod wzglêdem prawnym i ekonomicznym.
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S¹ to albo przepisy ogólne odnosz¹ce siê do ca³ego systemu ochrony zdrowia, albo
przepisy szczególne, reguluj¹ce jedynie kwestie kreowania uzdrowisk i ich funkcjonowania,
klasyfikacjê uzdrowisk, norm i standardów leczniczych, a tak¿e wspierania ich rozwoju.

Najbardziej rozbudowane i kompleksowo reguluj¹ce sprawy uzdrowisk prawo posia-
daj¹ Niemcy, gdzie poza ogóln¹ ustaw¹ odnosz¹c¹ siê do norm i standardów leczniczych,
sprawy uzdrowisk uregulowane s¹ przez ustawodawstwo poszczególnych landów. Nie jest
jednak prawd¹ twierdzenie, ¿e ka¿de pañstwo europejskie ma aktualnie zmodyfikowany
system prawny  reguluj¹cy kwestie funkcjonowania uzdrowisk, czy te¿ zwi¹zanych z nimi
bran¿ jak np. eksploatacja wód leczniczych.

We Francji sprawy koncesji na eksploatacjê wód leczniczych reguluje jeszcze rozpo-
rz¹dzenie królewskie z 18 czerwca 1823 roku dot. Policji wód mineralnych i rozporz¹dze-
nie z 28 stycznia 1860 r. dotycz¹ce nadzorowania eksploatacji �róde³. Prawo to oczywi-
�cie uzupe³niaj¹ nowe przepisy, bo trudno by³oby sobie nawet wyobraziæ aby sprawy
uzdrowiskowe we francuskich uzdrowiskach regulowa³o XIX �o wieczne prawo.

Oczywi�cie tak nie jest i sprawy rejestracji uzdrowisk, wydawania zezwoleñ na ich
funkcjonowanie, wspierania inwestycji uzdrowiskowych, odrêbno�ci ustroju finansowego
gmin uzdrowiskowych, ustalanie wspólnych taryf odp³atno�ci za zabiegi reguluj¹ przepisy
wydane w latach 90-tych.

Oczywi�cie nie sam system prawny jest wa¿ny, ale wa¿ne jest to co ten system za-
wiera w zakresie funkcjonowania uzdrowisk. We Francji, Austrii, Niemczech, Hiszpanii
i Szwajcarii w przepisach ogólnych odnosz¹cych siê do funkcjonowania ca³ej gospodarki
narodowej znajduj¹ siê stosowne fragmentaryczne lub systemowe odniesienia do uzdro-
wisk i miejscowo�ci uzdrowiskowych i s¹ ustalone okre�lone regu³y wsparcia inwestycji
uzdrowiskowych. Te regu³y zale¿¹ przede wszystkim od tego jak¹ wagê do funkcjonowa-
nia uzdrowisk przyk³adaj¹ poszczególne kraje.

Najbardziej rygorystyczne prawo w zakresie spe³niania okre�lonych wymogów przez
miejscowo�ci posiadaj¹ce status uzdrowiska posiadaj¹ Szwajcarzy, Niemcy i Austriacy.
Dziêki temu zewnêtrzne otoczenie uzdrowisk oraz przestrzeganie procedur leczniczych,
osi¹ga tam ponadprzeciêtny standard. Przy ocenie kurortów bierze siê tam pod uwagê nie
tylko lecznicze zasoby naturalne, ale te¿:

- klimat,
- czysto�æ powietrza,
- stan �rodowiska naturalnego,
- stan infrastruktury leczniczej,
- stan infrastruktury komunalnej,
- standard bazy hotelowej,
- warunki ekologiczne,
- mo¿liwo�ci komunikacyjne,
- poziom infrastruktury oko³o-uzdrowiskowej
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System finansowania infrastruktury uzdrowiskowej
w uzdrowiskach europejskich

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w Europie nie ma i byæ nie mo¿e jednolitego systemu
prawnego, finansowego wspierania inwestycji uzdrowiskowych i oko³o-uzdrowiskowych.

Praktycznie ka¿de pañstwo europejskie posiada swój system wspierania inwestycji
w uzdrowiskach, który uzale¿niony jest od mo¿liwo�ci finansowych pañstwa, roli i zna-
czenia lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki w danym kraju, a tak¿e od przyjêtej strategii
rozwoju regionalnego.

W niektórych pañstwach nie ma w ogóle ¿adnego jednolitego systemu wspierania
uzdrowisk w tym zakresie, a inwestycje wspiera siê segmentowo.

Np. w jednym pañstwie nacisk k³adzie siê na ekologiê i wspiera siê wszelk¹ aktyw-
no�æ uzdrowisk w tym zakresie, w innych najwa¿niejsz¹ sfer¹ finansowego wspierania
inwestycji jest dogodna komunikacja, a jeszcze w innych obiekty sportowe i rekreacyjne.

  W miarê spójny system wspierania rozwoju uzdrowisk maj¹ Szwajcarzy, Niemcy
i Austriacy, st¹d te¿ w tych uzdrowiskach mo¿na zauwa¿yæ dobrze rozwi¹zane dojazdy,
w miarê blisko przebiegaj¹ce autostrady i lotniska, parkingi zaporowe, obwodnice, tunele ale
te¿ pe³n¹ infrastrukturê ekologiczn¹ i tzw infrastrukturê oko³o-uzdrowiskow¹ . W innych pañ-
stwach np. we Francji wybiera siê wyselekcjonowane programy publiczne i udziela im fi-
nansowego wsparcia na szczeblu regionu i pañstwa. W realizacji tych programów coraz
czê�ciej uczestniczy te¿ Unia Europejska. S¹ to kompleksy rekreacji wodnej, baseny termal-
ne, obiekty sportowe i rekreacyjne, stacje narciarskie, parki zdrojowe itp. a wiêc przedsiê-
wziêcia uatrakcyjniaj¹ce pobyt turysty i kuracjusza, ale te¿ tworz¹ce miejsca pracy w uzdro-
wisku i w otoczeniu miejscowo�ci uzdrowiskowej. Na pomoc finansow¹ mog¹ tak¿e liczyæ
centra kultury, informacji turystycznej, systemy rezerwacji miejsc realizuj¹ce zadania publiczne.

O ile bezpo�rednia pomoc finansowa dla uzdrowisk jest �ci�le reglamentowana, zde-
finiowana i obwarowana wieloma warunkami, o tyle ustawodawstwa pañstw europejskich
wprowadzaj¹ szereg rozwi¹zañ prawnych pozwalaj¹cych na pozyskanie dodatkowych do-
chodów dla miejscowo�ci uzdrowiskowych maj¹cych zrekompensowaæ albo utracone do-
chody z tytu³u ograniczeñ w rozwoju, albo zabezpieczyæ �rodki na realizacjê specyficz-
nych zadañ uzdrowiskowych, które nieznane s¹ innym miejscowo�ciom.

Wspó³czesne ustawodawstwo pañstw europejskich dostrzega tak¿e specyfikê gmin
uzdrowiskowych i gmin górskich i w sposób odmienny od pozosta³ych gmin reguluje za-
równo ich kwestie ustrojowe, jak te¿ finansowe. W�ród form rekompensuj¹cych bariery
rozwojowe i zabezpieczaj¹cych �rodki na realizacjê specyficznych zadañ, a tak¿e zachê-
caj¹cych do utrzymania i tworzenia uzdrowisk wyró¿niæ nale¿y:

- dotacje celowe na realizacjê infrastruktury uzdrowiskowej i komunalnej spe³niaj¹-
cej zaostrzone wymogi w zakresie �rodowiska naturalnego,

- prawo do wprowadzania miejscowego podatku turystycznego, lub taksy kuracyjnej,
- podatek od drugiego mieszkania,
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- zwiêkszone udzia³y w dochodach podatkowych,
- preferencyjne kredyty na budowê infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i uzdrowiskowej,
- wprowadzanie ulg w podatku dochodowym w przypadku realizacji preferowanych

w uzdrowisku inwestycji itd.
Ten system finansowego wspierania rozwoju uzdrowisk nie jest jednolity w ca³ej Eu-

ropie. Zale¿y on przede wszystkim od pozycji jak¹ przypisuje siê uzdrowiskom w gospo-
darce i polityce spo³ecznej. Tam gdzie turystyka uzdrowiskowa jest znacz¹cym czynnikiem
w rozwoju kraju czy instrumentem polityki socjalnej pañstwa, tam liczba zachêt i preferen-
cji jest du¿a. Tam gdzie uzdrowiska walcz¹ o swoj¹ pozycjê, liczba form wspierania
uzdrowisk jest stosunkowo ma³a.

Struktura w³asno�ciowa uzdrowisk europejskich
Niebagatelny wp³yw na to, ma oczywi�cie stan w³asno�ciowy uzdrowisk i systemowa

dostêpno�æ spo³eczeñstwa do leczenia uzdrowiskowego.
W Europie  uzdrowiska s¹ w 80% w³asno�ci¹ prywatn¹ lub mieszan¹ publicz-

no-prywatn¹. Zaledwie 10% to uzdrowiska pañstwowe, a pozosta³e 10% to
uzdrowiska komunalne.

W Polsce struktura w³asno�ciowa podmiotów prowadz¹cych lecznictwo uzdrowiskowe
przedstawia siê nastêpuj¹co:

- 48% znajduje siê w rêkach Skarbu Pañstwa (s¹ to uzdrowiskowe spó³ki
     akcyjne S.P.),
- 19% nale¿y do zwi¹zków zawodowych,
- 18% nale¿y do zak³adów pracy o ró¿nym statusie w³asno�ciowym, ale przewa¿nie

z przewag¹ udzia³ów S.P.,
- 12% nale¿y do dawnych bran¿owych s³u¿b zdrowia PKP, MON, MSW i A,
- 3 % znajduje siê w rêkach prywatnych (w tym Na³êczów)
Przypomnijmy, ¿e przed wojn¹ w Polsce 2 uzdrowiska stanowi³y tzw. dobro

ogólnonarodowe (Zakopane, Zaleszczyki), sze�æ uzdrowisk stanowi³o w³asno�æ
pañstwow¹ (Krynica, Busko, Ciechocinek, Druskienniki, Szk³o, Birkut), piêæ w³asno�æ
komunaln¹ (Delatyn,Piwniczna, Muszyna, Inowroc³aw, Otwock) a pozosta³e 80%
w³asno�æ prywatn¹ lub mieszan¹.

Czesi i S³owacy przeszli w uzdrowiskach przez proces tzw. prywatyzacji kuponowej,
a Wêgrzy ca³kowicie sprywatyzowali uzdrowiska przechodz¹c przez system tzw. sieci (sieæ
hoteli). We wschodnich Niemczech uzdrowiska zosta³y sprywatyzowane przez proces komuna-
lizacji z przeznaczeniem uzyskanych dochodów z ich sprzeda¿y na podwy¿szenie standardu
infrastruktury oko³o-uzdrowiskowej. Ca³kowicie sprywatyzowano uzdrowiska belgijskie i angiel-
skie oraz hiszpañskie. W Belgii i Anglii prywatyzacja doprowadzi³a do zaniechania prowa-
dzenia przez nowych w³a�cicieli dzia³alno�ci uzdrowiskowej, jako nieop³acalnej i przekszta³-
cenia uzdrowisk w miejscowo�ci turystyczne z szerokim programem odnowy biologicznej.
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Jak z tego widaæ, ka¿dy kraj ma w zakresie w³asno�ci uzdrowisk i doj�cia do niej
swoje odrêbne do�wiadczenia.

 
Sposób finansowania leczenia uzdrowiskowego w uzdrowiskach europejskich

nie jest przedmiotem niniejszego wyst¹pienia, ale wspomnê, ¿e w Europie Kasy Chorych,
Towarzystwa Emerytalne, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Zak³ady Ubezpieczeñ wszêdzie
dop³acaj¹ do kosztów leczenia sanatoryjnego. Natomiast dzi� poza Polsk¹, nie ma ju¿
w Europie kraju, gdzie finansowanie leczenia uzdrowiskowego by³oby w 100% zabezpie-
czone przez Pañstwo. Ale te¿ koszt leczenia w  uzdrowiskach europejskich z wielu powo-
dów jest stosunkowo wysoki. Nie dziwi wiêc, ¿e szuka siê rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na
zwiêkszenie udzia³u w³asnego kuracjusza w kosztach leczenia.

Nawet w Niemczech gdzie do niedawna kasy chorych i instytucje ubezpie-
czeniowe pokrywa³y 100% kosztów leczenia i pobutu, dzi� pokrywaj¹
w 100%  tylko koszty samego leczenia, a koszty pobytu i wy¿ywienia pokry-
wa siê w 85�90%.  Francuskie instytucje ubezpieczeniowe i kasy chorych pokrywaj¹
w 100% tylko koszty leczenia, a koszty pobytu i wy¿ywienia (je¿eli nie jest to dieta) pokry-
wa kuracjusz. W Szwajcarii koszt leczenia pokrywany jest w 100%, a koszt pobytu w ok. 65%.
S¹ kraje, które stosuj¹ tzw. standardowe ceny zarówno za pobyt jak i za leczenie. To co
zrealizowane jest ponad obowi¹zuj¹cy standard, kuracjusz pokrywa samodzielnie.

Poniewa¿ udzia³ finansowy kuracjusza w kosztach kuracji wci¹¿ wzrasta, w wielu
krajach wprowadzono system dop³at i pokrywania udzia³ów ci¹¿¹cych na kuracjuszu
przez ró¿nego rodzaju instytucje. Dop³aty te przyznaje siê szczególnie osobom znajduj¹-
cym siê w trudnej sytuacji socjalnej.

 
Geografia wyjazdów na leczenie

Bardzo ciekawie  prezentuje siê geografia wyjazdów na kuracjê uzdrowiskow¹, która
mo¿e dostarczyæ interesuj¹cych informacji o tym czy polskie uzdrowiska s¹ w stanie konku-
rowaæ z uzdrowiskami europejskimi i jaki mo¿e byæ kierunek ekspansji naszych uzdrowisk.

Analizuj¹c t¹ geografiê szybko mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e leczenie uzdrowiskowe
kieruje siê zupe³nie innymi prawami ni¿ turystyka, czy nawet turystyka uzdrowiskowa.

Otó¿ w lecznictwie uzdrowiskowym obowi¹zuje niepisana zasada, ¿e Francuz leczy
siê we Francji, W³och we W³oszech, Austriak w Austrii, a Niemiec w Niemczech. Nie jest
to jaki� specjalny patriotyzm, ale czysty pragmatyzm podyktowany stron¹ finansow¹ i do-
stêpno�ci¹ informacyjn¹ o walorach leczniczych i turystycznych w³asnych uzdrowisk.

T¹ niepisan¹ zasadê ³ami¹ trochê Niemcy, którzy z wielu powodów w tym tak¿e regre-
su na rynku ubezpieczeniowym coraz czê�ciej korzystaj¹ z leczenia w uzdrowiskach zagra-
nicznych, szczególnie na zasadach komercyjnych. Jednak¿e ogólnie rzecz ujmuj¹c, typowe
lecznictwo uzdrowiskowe realizowane  w uzdrowiskach innych pañstw, nie jest przedmiotem
szczególnego zainteresowania spo³eczeñstwa kraju posiadaj¹cego swoje uzdrowiska. Wyj¹t-
kiem mog¹ tu byæ jedynie Belgowie i Anglicy nie posiadaj¹cy w³asnych uzdrowisk.
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W tym stanie rzeczy,  wydawaæ by siê wiêc mog³o, ¿e nasze oczekiwania dotycz¹ce
uaktywnienia polskich uzdrowisk po wej�ciu do Unii Europejskiej s¹ ca³kowicie bezzasad-
ne i pozbawione racjonalnych przes³anek. Ale czy tak jest w rzeczywisto�ci?  My�lê, ¿e
odpowied� na to pytanie mo¿e nam daæ oferta cenowa i warto�æ merytoryczna us³ugi
leczniczej polskich uzdrowisk. A ta jak na razie, jest konkurencyjna w stosunku do
wszystkich uzdrowisk zachodnioeuropejskich. Ale ta szansa nie bêdzie trwaæ wiecznie.
Ona bêdzie trwaæ tak d³ugo jak d³ugo bêdziemy konkurencyjni cenowo i jako�ciowo
w stosunku do doskonale wyposa¿onych uzdrowisk zachodnioeuropejskich.

Póki co tylko nieliczne polskie uzdrowiska s¹ w stanie konkurowaæ w zakresie turysty-
ki zdrowotnej, ale prawie wszystkie polskie uzdrowiska s¹ w stanie konkurowaæ pod
wzglêdem klasycznego leczenia uzdrowiskowego, które jak to ju¿ powiedzia³em na po-
cz¹tku, w wielu krajach europejskich sta³o siê form¹ zanikaj¹c¹ nie ze wzglêdu na brak
potrzeb, ale ze wzglêdu na bardzo wysokie koszty tego leczenia.

 Zapytaæ nale¿y wiêc, na kogo mo¿emy liczyæ w polskich uzdrowiskach zarówno je-
¿eli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe jak i na turystykê uzdrowiskow¹.

Przede wszystkim musimy liczyæ na kuracjusza i turystê krajowego, choæ nie mo¿emy
nie wykorzystaæ tej szansy jaka rodzi siê przy wej�ciu do Unii Europejskiej i spróbowaæ
zwiêkszyæ ob³o¿enie naszych obiektów uzdrowiskowych i turystycznych dziêki stosowaniu
ni¿szych cen i wysokiej jako�ci us³ug. To jest olbrzymi atut, ale bêdzie on wykorzystany
jedynie wtedy, kiedy na rynkach europejskich przeprowadzimy agresywn¹ kampaniê rekla-
mow¹. Bêdzie on wykorzystany wtedy kiedy polskie sanatoria, domy wczasowe, pensjonaty
i hotele poza rzeczywistym �wiadczeniem us³ug na najwy¿szym poziomie otrzymaj¹ tak¿e
ich formalne potwierdzenie w postaci miêdzynarodowych norm jako�ciowych ISO i HACCAP.

 
Szanowni Pañstwo!
Przez Europê w ostatnich latach w sektorze uzdrowiskowym przebieg³a fala prywaty-

zacji. Sektor uzdrowiskowy z ponadregionalnych centrów leczenia, turystyki  i kultury
spe³niaj¹cych wa¿n¹ ogólnospo³eczn¹ funkcjê, sta³ siê takim samym sektorem gospodar-
czym jak inne bran¿e.

Nowi w³a�ciciele nie patrz¹ ju¿ na uzdrowiska jako na systemy opieki zdrowotnej
w których wszystko uzale¿nione jest od Pañstwa, ale traktuj¹ je jak przedsiêbiorstwa na-
stawione na zysk. St¹d tak liczne przekszta³cenia funkcjonalne uzdrowisk w centra roz-
rywki, urody, zdrowia i rekreacji. St¹d odchodzenie od klasycznych form leczenia uzdro-
wiskowego i zamienianie go na Welness, Fitness, Beauty, Spa.

Dzisiejsze uzdrowiska oferuj¹ poza leczeniem uzdrowiskowym najbardziej wyrafino-
wane formy odnowy biologicznej i spêdzania wolnego czasu.

Klimat morski  niemal¿e z ka¿dego zak¹tka �wiata jest dzi� dostêpny
w komorze relaksuj¹cej w uzdrowisku po³o¿onym w górach. Rekreacja wodna,
komory lecznicze krio, jaskinie solne, talasoterapia bez morza, dawki �wiat³a s³onecznego
w ci¹gu kilku minut przebywania w komorach relaksuj¹cych  zastêpuj¹cego zapotrzebowa-
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nie dzienne czy inne nowinki odnowy biologicznej cz³owieka, s¹ dzi� dostêpne w wiêk-
szo�ci uzdrowisk europejskich.

Dope³niaj¹ je centra rozrywki, doskonale utrzymana infrastruktura turystyczna i oko-
³o-uzdrowiskowa i odpowiedni status marketingowy miejscowo�ci.

My na te nowinki jeszcze siê z¿ymamy. Mówimy, ¿e jest to zatracenie charakteru uz-
drowisk i utrata funkcji do której s¹ powo³ane. Ale ¿ycie, a wiêc rynek staje siê coraz bar-
dziej wymagaj¹cy i polskie uzdrowiska tak¿e siegaj¹ po te nowinki i buduj¹ now¹ ofertê.

Spójrzmy dzi� na Karlowe Vary, Baden-Baden, Visbaden, St. Moritz, Hajduszo-Boslo,
Vichy i zadajmy sobie pytanie czy na takiej mapie jest miejsce dla uzdrowisk polskich?
Czy jeste�my konkurencyjni w stosunku do uzdrowisk europejskich? I w czym jeste�my
konkurencyjni?

Jakie s¹ nasze szanse po wej�ciu do Unii Europejskiej?
Jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em w Unii Europejskiej nie ma jednolitej polityki odno-

sz¹cej siê do uzdrowisk, a nawet do turystyki.
Te dziedziny nale¿¹ do kompetencji pañstw cz³onkowskich. Unia Europejska nie dys-

ponuje te¿ specjalnym bud¿etem który by³by przeznaczony na wsparcie bezpo�rednich
dzia³añ w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki. Jednak¿e bardzo wiele dzia³añ
po�rednich w lecznictwie uzdrowiskowym i turystyce otrzymuje wsparcie w ramach progra-
mów europejskich realizowanych w innych dziedzinach.

Sektor uzdrowiskowy i turystyczny w Polsce, to sektor ma³ych przedsiêbiorstw, które
mog¹ korzystaæ z unijnych �rodków w ramach pomocy dla ma³ych przedsiêbiorstw.

Sektor uzdrowiskowy i turystyczny to tak¿e ochrona �rodowiska naturalnego, trans-
portu, bezpieczeñstwa konsumentów, a wiêc powi¹zanie z tymi dziedzinami  na które
w Unii Europejskiej przeznacza siê bardzo du¿o �rodków pomocowych.

Najwiêkszymi �ród³ami finansowania lokalnych przedsiêwziêæ z zakresu turystyki,
ochrony �rodowiska naturalnego, reorientacji zawodowej, wspierania przedsiêbiorczo�ci ze
�rodków Unii Europejskiej s¹ Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego, Europejski Fundusz Spo³eczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Czy skorzystaj¹ z nich polskie uzdrowiska tak jak skorzysta³y hiszpañskie czy korzy-
staj¹ niemieckie, to ju¿ odrêbne zagadnienie.

Najgorsze by³oby to, gdyby w polskich uzdrowiskach nie dostrze¿ono olbrzymiego poten-
cja³u rozwoju gospodarczego regionu czy lokalnych miejscowo�ci. Gdyby tylko
w sposób werbalny zdeklarowano chêæ wsparcia ich rozwoju. Gdyby w strate-
giach rozwoju lokalnego czy regionalnego tylko werbalnie zapisano priorytet
rozwoju tego sektora, a nie uczyniono by nic aby on siê faktycznie rozwin¹³.

Polskie uzdrowiska s¹ w stanie przez pewien czas konkurowaæ z uzdrowiskami euro-
pejskim, a ze wzglêdu na niskie ceny swoich us³ug s¹ w stanie wype³niæ istniej¹c¹ niszê
rynkow¹ w zakresie klasycznego leczenia uzdrowiskowego. To olbrzymia szansa polskich
uzdrowisk. To olbrzymia szansa na uruchomienie tysiêcy miejsc pracy. Je¿eli jednak chce-
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my istnieæ na rynku europejskim w d³u¿szym okresie czasu i konkurowaæ z uzdrowiskami
europejskimi musimy w sposób zdecydowany poszerzyæ ofertê polskich uzdrowisk i zain-
westowaæ w infrastrukturê oko³o uzdrowiskow¹ i oko³o turystyczn¹. Bez niej nasze uzdro-
wiska przestan¹ siê liczyæ na drapie¿nym europejskim rynku.

Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e miejscowo�ci uzdrowiskowe posiadaj¹
du¿o wiêcej atutów ni¿ inne miejscowo�ci turystyczne, które próbuj¹ dopie-
ro wchodziæ na turystyczny rynek.

W uzdrowiskach nie trzeba budowaæ nowej oferty, ale wzbogaciæ j¹ i poszerzyæ. To jest
du¿o tañsze ni¿ budowanie oferty od podstaw, czy te¿ wypromowanie nowej miejscowo�ci.

Warto o tym pamiêtaæ przy tworzeniu ró¿nego rodzaju strategii rozwoju.
Warto pamiêtaæ szukaj¹c mo¿liwo�ci zaktywizowania gospodarczego regionu, ¿e

uzdrowiska posiadaj¹ olbrzymi potencja³ w postaci:
- utrwalonego przez lata wizerunku uzdrowiska jako obszaru ekologicznie czystego,
- bazy hotelowej,
- znakomitej bazy leczniczej,
- nowoczesnej i wci¹¿ wzbogacanej nowinkami bazy odnowy biologicznej,
- zasobów naturalnych w postaci znakomitych i unikatowych wód leczniczych i klimatu,
- infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej, rekreacyjnej i sportowej, o wy¿szym

standardzie ni¿ w innych miejscowo�ciach turystycznych
To s¹ atuty z którymi mo¿emy spokojnie funkcjonowaæ na uzdrowiskowym i turystycz-

nym rynku europejskim.
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Kierunki rozwoju przemys³u turystycznego w Europie;
konsekwencje dla Polski

W polskiej gospodarce bran¿a turystyczna odgrywa istotn¹ rolê, za� jej mo¿liwo�ci
mog¹ szybko wzrastaæ, je¿eli pójdzie drog¹ rozwoju wytyczon¹ w ci¹gu ostatnich lat
przez Uniê Europejsk¹, w dziedzinie ekonomicznej i politycznej. Dostrzegaj¹c zasadnicz¹
rolê, jak¹ odgrywa turystyka na ca³ym kontynencie, spróbujmy wyró¿niæ podstawowe
punkty, wokó³ których koncentruj¹ siê zasoby, zarówno z punktu widzenia finansowania
ekonomicznego, jak i z punktu widzenia zrównowa¿enia administracyjno-kierowniczego.
Wiele jest rozmaitych trudno�ci, wynikaj¹cych z ró¿nic rozwoju wewnêtrznego w po-
szczególnych pañstwach cz³onkowskich, tym niemniej poprzez indywidualny i szczegó³o-
wy program da siê przewidzieæ zasadniczy i istotny wzrost jako�ci us³ug turystycznych,
a w konsekwencji globaln¹ poprawê stanu gospodarki w poszczególnych krajach.

Polska jest geograficznie po³o¿ona w sercu kontynentu europejskiego, pomiêdzy
dwiema ekonomicznymi potêgami jakimi s¹ Rosja i Niemcy: rozwój rynku turystycznego
jest zatem stymulowany i wspomagany przez korzystne po³o¿enie geograficzne. Opiera-
j¹c siê na rosn¹cej stabilno�ci gospodarczo-politycznej kraju i jego wej�ciu 1 maja 2004
do grona pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, nale¿y konkretnie za³o¿yæ zasadniczy
wzrost wolumenu polskich us³ug turystycznych, co nie pozostanie bez pozytywnego wp³y-
wu na gospodarkê ca³ego kraju.

G³ówne punkty, na które Unia Europejska
k³adzie najwiêkszy nacisk, s¹ nastêpuj¹ce:

1. U³atwianie wymiany i rozpowszechnienia informacji, w szczególno�ci poprzez
nowe technologie.

2. Skoncentrowanie siê na poprawie jako�ci kszta³cenia zasobów ludzkich w celu
spotêgowania kompleksowych zdolno�ci przemys³u turystycznego.

3. Poprawa jako�ci us³ug turystycznych.
4. Propagowanie ochrony �rodowiska i wspieranie rozwoju tej¿e w turystyce.
5. W³a�ciwe kierowanie w pocz¹tkowym okresie i postêpuj¹ce wykorzystywanie

informacji i technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT)  w bran¿y.
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Europa jest pierwszym celem turystyki �wiatowej oraz g³ównym obszarem pochodze-
nia turystyki miêdzynarodowej. Szczególnie godne uwagi s¹ dane mówi¹ce o tym, ¿e 80%
europejskich firm turystycznych s¹ to firmy ma³e i �rednie. W najbli¿szych latach przewi-
duje siê znaczny wzrost przyjazdów turystycznych z ca³ego �wiata na kontynent europej-
ski, co nie pozostanie bez dobroczynnego wp³ywu na wzrost zatrudnienia przewidywany
na poziomie 15% w ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat. Do niedawna brak podstawy praw-
nej (Konstytucji europejskiej), która wyra�nie bra³aby pod uwagê równie¿ bran¿ê tury-
styczn¹, powodowa³ brak mo¿liwo�ci stworzenia odpowiedniej linii bilansowej i wyostrza³
trudno�ci ju¿ obecne w scenariuszu europejskim a dotycz¹ce okre�lenia i przyjêcia instru-
mentów wspólnego programowania.

Dla Europy turystyka pozostaje bran¿¹ kluczow¹, poniewa¿ Stary Kontynent stanowi
siln¹ atrakcjê, dziêki swojej historii, swojej przyrodzie i kulturze: Europa pozostanie za-
tem g³ównym celem turystycznym w kategoriach globalnych. Konsolidacja i rozwój turysty-
ki musz¹ jednak przebiegaæ w perspektywie odpowiedniego zrównowa¿enia, z zachowa-
niem integralno�ci kulturowej i �rodowiskowej obszaru, w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim.
Unia Europejska wskazuje jako drogê do realizacji turystyki opartej na zrównowa¿eniu
spo³ecznym, �rodowiskowym i gospodarczym to co nazywamy odpowiedzialno�ci¹ w dzia-
³alno�ci turystycznej. Oznacza ona takie dzia³ania na rzecz turystyki, które uwzglêdniaj¹c
rozmaite interesy Krajów i stosuj¹c strategiczne sposoby kierowania relacjami pomiêdzy
stronami przynosz¹ korzy�ci zarówno firmom jak i wspólnotom, w ramach których dzia³a-
nia te maj¹ miejsce. To implikuje wzrost konkurencyjno�ci, dowarto�ciowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, poziom ¿ycia dostosowany do oczekiwañ turystów, popra-
wê jako�ci ¿ycia miejscowej ludno�ci, wzrost wynagrodzeñ pracowniczych, nap³yw tury-
stów bardziej �wiadomych i odpowiedzialnych.

D¹¿enie do takiej aktywnej wizji dóbr naturalnych i walorów pejza¿owych musi anga-
¿owaæ liczne aspekty ¿ycia lokalnej wspólnoty: przedsiêbiorczo�æ, zatrudnienie, edukacjê,
informacjê, badania i promocjê, internacjonalizacjê. Norma europejska dotycz¹ca bezpo-
�rednio lokalnych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw jest trudna w realizacji, gdy¿ proces
adaptowania siê do nowych praw jawi siê jako zbyt szczegó³owy i skomplikowany. Nale-
¿y zatem koniecznie doprowadziæ do uproszczenia odpowiednich legislacji czemu towa-
rzyszyæ winno kszta³towanie nowej kultury instytucji lokalnych.

Turystyka jest jedn¹ z bran¿ gospodarki europejskiej, które maj¹ najlepsze perspekty-
wy na przysz³o�æ. Sprzyjaj¹ temu takie czynniki jak wzrost ilo�ci wolnego czasu i jego
spo³ecznego znaczenia, a tak¿e globalny wzrost gospodarczy. Konsekwencj¹ tego czynni-
ka jest popyt na coraz bardziej zró¿nicowane i kompleksowe us³ugi turystyczne oraz na
coraz bardziej aktywne spêdzanie wolnego czasu (Polska). Istniej¹ ponadto wa¿ne czyn-
niki demograficzne pomagaj¹ce nakre�liæ tendencje przemys³u turystycznego na przy-
sz³o�æ: w 2020 ludno�æ w wieku ponad 65 lat wzro�nie o 17 milionów w stosunku do
sytuacji aktualnej. Liczba ta bêdzie nadal rosn¹æ w spo³eczeñstwach ciesz¹cych siê do-



Jedziemy do wód w...

66

brym zdrowiem, lepsz¹ perspektyw¹ d³ugo�ci ¿ycia i posiadaj¹cych zasoby wy¿sze ni¿
poprzednie pokolenia. Ponadto osoby w wieku 50-65 lat, które maj¹ ju¿ za sob¹ zobowi¹-
zania i obci¹¿enia rodzinne, bardzo ruchliwe i czêsto w dobrej sytuacji finansowej, od-
grywaæ bêd¹ coraz wa¿niejsz¹ rolê na rynku turystycznym. Oprócz tego zacznie wcho-
dziæ w grê zmiana charakteru popytu na pewne formy turystyki: turystyka kulturowa
oraz zwi¹zana ze �rodowiskiem przyrodniczym najbardziej znacz¹co siê rozwin¹.

Turystyka na skalê europejsk¹, bior¹c pod uwagê ograniczenia zwi¹zane z poszcze-
gólnymi krajami, musi umieæ stawiæ czo³a rozmaitym wyzwaniom na rozmaitych p³aszczy-
znach, wraz z mo¿liwymi konsekwencjami mniejszego czy wiêkszego ryzyka. W³a�ciw¹
odpowiedzi¹ na sta³y znacz¹cy wzrost zapotrzebowania na turystykê i rosn¹ce rozmiary
rynku turystycznego, jak równie¿ wielostronny rozwój rozmaitych postaci turystyki, mo¿e
byæ tylko i wy³¹cznie tworzenie nowych form turystyki. Inne wyzwania dotycz¹ braku
wystarczaj¹cej ilo�ci si³y roboczej do pewnych funkcji i o okre�lonych kwalifikacjach,
w szczególno�ci z powodu zmieniaj¹cych siê warunków pracy, ewolucji transportu i jej
wp³ywu na ruch turystyczny, jako�ci us³ug, ochrony �rodowiska, adaptowania i wdra¿ania
nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych jako czynnika konkurencyjno�ci.

Turystyka jest bran¿¹ us³ugow¹, której produkt jest szczególnie z³o¿ony i uzale¿nio-
ny od poda¿y w istocie bardzo podzielonej. Celem turystycznym jest g³ówne miejsce ko-
rzystania z us³ug turystycznych, a co za tym idzie miejsce, w którym maj¹ swoje siedziby
i prowadz¹ dzia³alno�æ przedsiêbiorstwa turystyczne: turysta uto¿samia produkt zarówno
z przedsiêbiorstwem, które dostarcza us³ugê, jak i ze zwiedzanym miejscem. Zachowanie
turysty jest szczególnie czu³e, zwi¹zane z indywidualn¹ wra¿liwo�ci¹, podlegaj¹ce psy-
chologicznym i spo³ecznym wp³ywom i krótkoterminowym reakcjom. Je¿eli które� ogniwo
³añcucha (biuro turystyczne, po�rednik, przewo�nik, hotelarz, restaurator...) jest s³abe,
odczuje to ca³y ³añcuch (11 wrze�nia). Turystyka nie posiada zatem wyra�nej to¿samo�ci
bran¿owej, i prawdopodobnie z tego powodu by³a zawsze ma³o widoczna na p³aszczy�-
nie politycznej (zarówno w Europie jak i obszarach lokalnych), co nie odpowiada wszak
jej znaczeniu gospodarczemu i spo³ecznemu.

Turystyka ma charakter g³ównie horyzontalny, w szczególno�ci z  powodu nastêpuj¹-
cych czynników: odrêbno�æ sektora przedsiêbiorców oraz publicznych i prywatnych opera-
torów turystyki, jej wp³yw na wiele innych rodzajów dzia³alno�ci gospodarczej, jej nie-
zwykle szeroki wymiar spo³eczny i emocjonalny, konsumpcja produktu turystycznego geo-
graficznie rozproszona i zmienna.

Wspólnota Europejska zamierza wspieraæ turystykê w jej wymiarze globalnym, nie
trac¹c wszak z pola widzenia charakterystycznych cech lokalnych, wed³ug szczegó³owego
programu opracowanego wokó³ perspektyw utrzymania rozwoju i wzrostu, wysokiego po-
ziomu zatrudnienia, spójno�ci spo³ecznej i gospodarczej, oraz poprawy jako�ci ¿ycia
i umocnienia europejskiej integracji. W nowym kontek�cie turystyki europejskiej nale¿y
braæ pod uwagê takie kluczowe czynniki jak, na przyk³ad, zatrudnienie i wzrost mo¿liwo-
�ci z tego wynikaj¹cych. W tym zakresie, centralne miejsce zajmuj¹:
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- informacja, wiedza i jej upowszechnianie,
- zapotrzebowanie na kompetentne i umotywowane zasoby ludzkie,
- integracja i promocja turystyki zrównowa¿onej,
- uznanie konieczno�ci europejskiej  harmonizacji w kwestii jako�ci struktur oraz in-

frastruktury dotycz¹cej turystyki,
- konieczno�æ integracji instrumentów i us³ug zwi¹zanych z informacj¹ w ca³ym kom-

pleksie dzia³añ turystycznych,
- konieczno�æ po³¹czenia w sieæ operatorów, dla zapewnienia wdro¿enia innowacji,

w szczególno�ci tych, którzy pracuj¹ na danym obszarze.
W zakres dywersyfikacji potrzeb i wymogów poszczególnych Krajów wchodz¹ rów-

nie¿ kwestie zwi¹zane z transportem (mobilno�æ zrównowa¿ona, prawa i bezpieczeñstwo
pasa¿erów, jako�æ przewozów), konkurencja (aspekty zwi¹zane z koncentracj¹ przedsiê-
biorstw, ich pionow¹ integracj¹ i pomoc¹ publiczn¹), rynkiem wewnêtrznym (swobodne
�wiadczenie us³ug turystycznych), równe mo¿liwo�ci, ochrona konsumentów (turystów na
rynku ponadnarodowym), polityka regionalna i instrumenty strukturalne na rzecz turystyki,
poszerzenie relacji miêdzynarodowych.

Celem jaki Wspólnota Europejska wyznacza sobie wobec wspólnot lokalnych jest
stworzenie warunków i dostarczenie elementów dla rozwoju turystyki zrównowa¿onej o
wysokiej jako�ci oraz przedsiêbiorstw turystycznych konkurencyjnych na poziomie euro-
pejskim. Realizacja oparta jest na wiedzy czyli wykorzystaniu istniej¹cych informacji i
zdobyciu innowacyjnego know-how skoncentrowanego na nowych procedurach, a tak¿e
na wykorzystaniu najlepszych do�wiadczeñ. Ewolucja oferty turystycznej i rynku, jako�ci
produktów, dostêpno�ci kompetentnych zasobów ludzkich i nowoczesnych metod zarz¹-
dzania, wszystko to wymaga ogólnego dostosowania bran¿y i przedsiêbiorstw z ni¹ sto-
warzyszonych. Dzia³ania musz¹ odpowiadaæ okre�lonym, nastêpuj¹cym kryteriom:

- wpisywaæ siê w proces konwergencji polityk poszczególnych pañstw cz³onkowskich
poprzez koordynacjê anga¿uj¹c¹ wszystkich operatorów bran¿y,

- opieraæ siê w jak najwiêkszym stopniu na ju¿ istniej¹cych �rodkach i strukturach,
ulepszaæ  je i rozwijaæ, przestrzegaæ �ci�le zasady subsydiarno�ci, która okre�li odpowie-
dzialno�æ jak¹ maj¹ wzi¹æ na siebie poszczególni operatorzy,

- wyci¹gaæ korzy�ci z partnerstwa z operatorami publicznymi i prywatnymi oraz
dzia³aj¹cymi na rozmaitych p³aszczyznach i w ramach rozmaitych interesów o charakterze
politycznym, administracyjnym i zawodowym.

Wspó³praca pomiêdzy Wspólnot¹ a poszczególnymi Krajami musi zatem koniecznie
byæ ci¹g³a i harmonijna, tak aby prowadziæ do coraz lepszej integracji pomiêdzy interesa-
mi lokalnymi a polityk¹ oraz inicjatywami wspólnotowymi, które jej dotycz¹. Cel turystycz-
ny to miejsce, w którym koncentruje siê dzia³alno�æ i któremu przypisuje siê okre�lony
wizerunek turystyczny (sieæ wspó³pracy transgranicznej): aktywny udzia³ takich celów
oraz ich operatorów jest elementem charakterystycznym. G³ównymi wymogami s¹ zatem:
dobra wymiana informacji oraz wsparcie ze strony operatorów dla osi¹gniêcia koordynacji
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celów w sieci. W³a�ciwa odpowied� na takie wymogi jest w stanie zagwarantowaæ popra-
wê promocji i zarz¹dzania obszarem, oraz dowarto�ciowanie potencja³u turystycznego i
racjonalne wykorzystanie dóbr. Rola Wspólnoty bêdzie ograniczona do promocji inicjuj¹-
cej, która zostanie opracowana w �cis³ej wspó³pracy z Krajami cz³onkowskimi.

Jako�æ jest t¹ konieczno�ci¹, dla realizacji której Wspólnota pragnie aktywnie dzia³aæ
na rzecz ca³o�ciowej reformy turystyki. Jako�æ zwi¹zana jest z percepcj¹ ze strony turysty
oraz ze stopniem satysfakcji wynikaj¹cej z jego do�wiadczenia produktu. Jako�æ nie musi
kojarzyæ siê z luksusem, lecz winna byæ do dyspozycji wszystkich turystów, równie¿ tych
o szczególnych wymaganiach. Produkt turystyczny winien byæ rozumiany jako ca³o�æ za-
wieraj¹ca w sobie cel oraz globalne do�wiadczenie turysty. G³ówne zainteresowane stro-
ny to: organizacje podejmuj¹ce decyzje polityczne, zarz¹dzaj¹cy celami i kontrolerzy ja-
ko�ci, dostawcy produktów turystycznych i po�rednicy handlowi, odpowiedzialni za kszta³-
cenie, go�cie i ludno�æ krajów przyjmuj¹cych.

Definicja turystyki zrównowa¿onej wed³ug U.E., zainspirowana zreszt¹ �wiatow¹ Or-
ganizacj¹ Turystyki, jest nastêpuj¹ca: �Zrównowa¿ony rozwój w turystyce wychodzi na
przeciw potrzebom dzisiejszych turystów i obszarów przyjmuj¹cych, chroni¹c jednocze-
�nie i otwieraj¹c perspektywy na przysz³o�æ. Zak³ada d¹¿enie do takiego zarz¹dzania
wszystkimi zasobami, aby mo¿liwe by³o zaspakajanie potrzeb gospodarczych, spo³ecz-
nych i estetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu integralno�ci kulturowej, procesów
ekologicznych, zró¿nicowania biologicznego i ekosystemów.�

Konkluduj¹c, cele, do których nale¿y d¹¿yæ to:
1. ochrona i ograniczenie niekorzystnych wp³ywów turystyki na �rodowisko i na

miejsca turystyczne,
2. kontrolowanie rozwoju transportu,
3. promowanie turystyki wra¿liwej na p³aszczy�nie lokalnej oraz odpowiedzialnej

jako czynnika rozwoju kulturowego i spo³ecznego,
4. koordynacja i partnerska wspó³praca na wszystkich poziomach,
5. wymiana informacji,
6. integracja (ICT) sieci informacyjno-komunikacyjnej,
7. wzmocnienie konkurencyjno�ci firm europejskich.

Przemys³ turystyczny w Polsce
Polska jest w stanie zaspokoiæ wymagania zarówno tradycyjnego turysty, który pra-

gnie d³ugich wakacji dla pe³nego wypoczynku, jak równie¿ turysty �aktywnego� poszuku-
j¹cego ciekawych miejsc nawet na jeden weekend. Od upadku poprzedniego re¿imu do
dnia dzisiejszego, poprzez nowe ustawodawstwo, turystyka w Polsce znacznie poprawi³a
swoj¹ pozycjê na tle gospodarki Kraju. Istotne zmiany, pocz¹wszy od rewolucji technolo-
gicznej po transformacjê modelu rodziny i stylu ¿ycia, prowadz¹ do kreowania nowych
znaczeñ równie¿ w przemy�le turystycznym.
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[Wyzwanie jakiemu rozwój bran¿y turystycznej musi sprostaæ na p³aszczy�nie �wia-
towej, za� w Polsce w szczególno�ci, stanowi konieczno�æ przezwyciê¿enia bloku spo-
³eczno-gospodarczego jaki zarysowa³ siê w ostatnich latach w wyniku konfliktów na Ba³-
kanach, niestabilno�ci �wiata arabskiego, dezorganizacji w³adzy i konfliktów z obszarami
by³ego Zwi¹zku Sowieckiego.]

Zmiany geopolityczne jakie zasz³y ostatnio w ró¿nych czê�ciach �wiata, mia³y
znaczny wp³yw na strukturê turystyki. W szczególno�ci najbardziej zasadnicz¹ i wci¹¿
aktualn¹ zmian¹, w odniesieniu do jako�ci us³ug, jest ewolucja technologiczna �rodków
komunikacji i informacji. Dynamika i konkurencja jakie dominuj¹ na rynku turystycznym,
wymagaj¹ ci¹g³ego obserwowania i zdolno�ci antycypowania zmian, a tak¿e zdolno�ci re-
agowania na nowe tendencje jeszcze zanim stan¹ siê �regu³¹�. Pokazuje to dobitnie jak
wa¿na jest informacja i szybko�æ �rodków przekazu. W szczególno�ci uwaga tych, którzy
dzia³aj¹ w �wiecie turystyki, mo¿e byæ eklektyczna i koncentrowaæ siê na wielu ró¿nych
frontach: demograficznym, politycznym, spo³eczno-kulturowym, gospodarczym, technolo-
gicznym, ekologicznym. Ka¿dy z tych elementów mo¿e wp³yn¹æ na rozwój turystyki, sta-
nowi¹c zmienn¹ rynkow¹. Zmienne te decyduj¹ i okre�laj¹ rozmiary ekspansji i rozwoju
przemys³u turystycznego danego Kraju.

Istotn¹ cech¹ jak¹ bêdzie prezentowa³a turystyka w przysz³o�ci (a jest to proces,
który ju¿ siê rozpocz¹³) jest zainteresowanie klientów turystyk¹ bardziej aktywn¹ w po-
równaniu z tradycyjn¹. Od wakacji s³oñce � morze � pla¿a (z ang. 3 x �s� sun-sea-sand)
nast¹pi³o przej�cie do wakacji rozrywkowo � entuzjastyczno-edukacyjnej (zwanej równie¿
3 x �e�). W ostatnich latach znacznie wzros³o zainteresowanie miastami o znaczeniu hi-
storyczno-kulturowym oraz wakacjami zwi¹zanymi z atrakcjami przyrodniczymi.

Jak ju¿ wspomnieli�my, po³o¿enie geograficzne Polski stanowi wa¿ny element rozwoju
bran¿y turystycznej, a zatem po�rednio ca³ej gospodarki kraju. Zasadniczym czynnikiem
atrakcyjno�ci turystycznej, na którym mo¿na oprzeæ ewolucjê bran¿y, jest niew¹tpliwie
ogromny potencja³ kulturowy ca³ego regionu. Wieki dziedzictwa artystyczno-literackiego,
lecz równie¿ kulturowa panorama wspó³czesna, s¹ znane i doceniane na poziomie �wiato-
wym, ze wzglêdu na swoje znaczenie i unikatowo�æ. Równolegle, obszary naturalne wyj¹t-
kowej urody i wszechstronno�ci w dziedzinie sportów, s¹ nastêpn¹ mocn¹ stron¹ Polski (bê-
d¹cej wszak rajem dla wielbicieli takich rozrywek jak: ¿eglarstwo, kajakarstwo, trekking, ko-
larstwo, jazda konna, wspinaczka, tenis, narciarstwo, i inne, uprawiane w fantastycznych
naturalnych terenach). Elementem nie pozbawionym znaczenia jest mo¿liwo�æ uprawiania
tych¿e sportów przez ca³y rok: jednym z wiêkszych problemów dotycz¹cych turystyki euro-
pejskiej jest sezonowo�æ dzia³alno�ci turystycznej. Wa¿nym zatem celem bran¿y turystycz-
nej w Polsce mog³oby staæ siê wypromowanie aktywnej turystyki do uprawiania przez  ca³y
rok (co te¿ idzie w parze z nowymi trendami europejskimi). Ostatnie, choæ nie mniej wa¿na
cecha to go�cinne i ¿yczliwe nastawienie Polaków wobec zagranicznych turystów.

Je¿eli te lokalne czynniki stan¹ siê ko³em zamachowym dokonuj¹cej siê ewolucji
i przemian w dziedzinie turystyki, tak¿e na p³aszczy�nie miêdzynarodowej i dziêki pomo-
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cy w dziedzinie administracji i zarz¹dzania  (i finansowania w niektórych przypadkach)
ze strony U.E., to wówczas polski przemys³ turystyczny bez w¹tpienia zajmie centralne
miejsce w gospodarczym i spo³ecznym rozwoju Kraju. Poprawa dróg transportu wewnêtrz-
nego (kolej) stanie siê dodatkowym bod�cem dla turystyki, gdy¿ po 11 wrze�nia, paradok-
salnie, otwar³y siê nowe mo¿liwo�ci dla transportu interkontynentalnego.

Turystyka wiejska
Rosn¹ce zainteresowanie wobec dziedzictwa przyrody i kultury zwiedzanych obsza-

rów okazuje siê byæ prawdziwym skarbem dla wielu krajów i miejscowo�ci wiejskich
w Europie, za� w Polsce w szczególno�ci. W europejskiej gospodarce wiejskiej zasz³y
bowiem  w ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat istotne zmiany: rolnicy stali siê przedmiotem
ci¹g³ych presji na modernizacjê i industrializacjê procesów uprawy. W wielu obszarach
spowodowa³o to, i nadal powoduje, stopniowe, acz postêpuj¹ce, porzucanie wsi, co
z kolei rodzi powa¿ne trudno�ci w wiejskich miejscowo�ciach, z trudem utrzymuj¹cych siê
�przy ¿yciu�, mimo wysi³ków w³adz lokalnych, regionalnych i krajowych zmierzaj¹cych do
odwrócenia tendencji. Bo przecie¿ wraz z zanikiem wsi znik³y by te¿ nieoszacowane bo-
gactwa kultury i natury, znajduj¹ce siê w³a�nie w obszarach wiejskich.

Rozwój turystyki opartej na ponownym odkrywaniu piêkna i waloryzowaniu tych¿e
obszarów, mo¿e stanowiæ znakomit¹ okazjê do osi¹gniêcia lokalnego dobrobytu ekono-
micznego. Przynosi bowiem:

- nowe znacz¹ce mo¿liwo�ci zatrudnienia;
- zró¿nicowanie i stabilno�æ lokalnej gospodarki: wydatki zwi¹zane z turystyk¹ gene-

ruj¹ nie tylko bezpo�rednie korzy�ci dla dzia³alno�ci z ni¹ zwi¹zanej (hotele, atrakcje
turystyczne, restauracje) lecz równie¿ korzy�ci po�rednie dla innych bran¿ jak rolnictwo,
budownictwa, produkcja;

- dodatkowy silny wzrost wp³ywów: turystyka mo¿e stanowiæ dodatkowe �ród³o do-
chodów dla rozmaitych bran¿ i ju¿ istniej¹cych ma³ych firm;

- poprawê lokalnego poziomu ¿ycia i utrzymania lokalnej infrastruktury;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: ten rodzaj turystyki

mo¿e byæ �ród³em poczucia dumy i lepszej �wiadomo�ci w odniesieniu do dóbr natury i kultury
danego obszaru, które z kolei rodzi lepsze zrozumienie i odpowiedzialno�æ za ich ochronê.

Tym niemniej, pomimo, i¿ korzy�ci reprezentuj¹ doprawdy imponuj¹cy potencja³,
w który mo¿na na ró¿nych frontach inwestowaæ, to przecie¿ ograniczenia i trudne kwestie
zwi¹zane z jego rozwojem s¹ znaczne. Dzia³alno�æ turystyczna charakteryzuje siê pod-
stawowo i zasadniczo du¿¹ konkurencyjno�ci¹ i dynamik¹ rozwoju opart¹ na zasadach
wolnego rynku, z dominuj¹cymi w niej technikami promocji i informacji. Zatem dla osi¹-
gniêcia wymienionych korzy�ci konieczne s¹ znaczne inwestycje wysokiego ryzyka: naj-
wiêksze ograniczenia stanowi¹ w³a�nie problemy zwi¹zane z lokalnymi ma³ymi i �rednimi
przedsiêbiorstwami, takie jak:
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- niedostatek ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw oraz brak zainteresowania dla �wiata
turystyki wynikaj¹cy po czê�ci z braku ducha przedsiêbiorczo�ci lub braku funduszy na
rozpoczêcie nowej dzia³alno�ci;

- brak wyra�nej struktury organizacyjnej w bran¿y turystycznej: brakuje organizacji
i sieci wspó³pracuj¹cej dostosowanych do wymogów nowoczesnego przemys³u turystycznego;

- brak kwalifikacji i wykszta³cenia w zakresie zarz¹dzania firm¹, marketingu, ob-
s³ugi klienta;

- brak wsparcia ze strony innych bran¿, jak sektor publiczny (w kwestiach infrastruk-
tury, poparcia ze strony w³adz lokalnych)

- sezonowo�æ turystyki, która powoduje tymczasowo�æ warunków pracy, z powa¿nymi
konsekwencjami dla jako�ci us³ug i konkurencyjno�ci firm turystycznych;

- brak kontroli wp³ywów zewnêtrznych: turystyka jest przemys³em opartym na wize-
runku i jako taka jest wra¿liwa bardziej ni¿ inne dziedziny na wp³ywy o charakterze ma-
kro�rodowiskowym i spo³ecznym  (wp³ywy negatywne);

- szkody spowodowane na dobrach kultury i przyrody.
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�POLSKA W ARKADACH�

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz O�rodek Zagraniczny  Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej na terenie Niemiec przy pomocy Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej uzyska³o zgodê na przeprowadzenie imprezy promo-
cyjnej w Berlinie pn. �Polska w Arkadach�. Ponad 400 m powierzchni od 1 do 18 lipca b.r.
zosta³o przekazane stronie polskiej  w najwiêkszych i najbardziej presti¿owych Arkadach
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na Potsdamer Platz  w Berlinie,  które dziennie s¹ odwiedzane przez oko³o 60 tys. osób.
Miejsce tak znamienite i  unikatowe ze wzglêdu na swój charakter wymaga³o   nale¿ytego
profesjonalnego przygotowania kampanii promocyjnej, która mia³a za zadania zaprezen-
towanie polskich walorów turystyczno-uzdrowiskowych.

Pierwszoplanowo po³o¿ono nacisk na prezentacje Polski jako kraju ekologicznego
z uwzglêdnieniem polskich parków narodowych. Kolejnym punktem prezentacji sta³y siê
polskie uzdrowiska z ich  histori¹ i bogactwem naturalnych sk³adników leczniczych.
Szczególne miejsce w ca³ej wystawie przypad³o przepiêknej pijalni wód, która zaopatrzo-
na zosta³a w  polskie wody. Prezentacja uzdrowisk po³¹czona zosta³a z ekspozycj¹ mine-
ra³ów z okolic Karkonoszy oraz wzbogacona o wyj¹tkowe produkty uzdrowiskowe wytwa-
rzane na bazie surowców naturalnych.

W dniach 10�11 lipca br. w Berlinie przebywa³a delegacja Polska  z przewodnicz¹-
cym Polskiej Organizacji Turystycznej � Andrzejem Koz³owskim oraz przedstawicielami
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gospodarki, zrzeszenia hoteli i innych organizacji
w tym Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które reprezentowa³ Prezes Zarz¹du Jan
Golba. Okazuje siê, ¿e w�ród Berliñczyków wielkim zainteresowaniem cieszy³a siê
przede wszystkim oferta uzdrowisk polskich szczególnie Krynicy-Zdroju, Kotliny K³odzkiej
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i Ciechocinka, a tak¿e oferta parków narodowych. Niemcy interesuj¹ siê przede wszystkim
poziomem lecznictwa uzdrowiskowego (te zdecydowanie konkuruj¹ z niemieckimi) oraz in-
nymi atrakcjami oferowanymi przez uzdrowiska.

Hitem sta³y siê butelkowane lecznicze wody mineralne, które praktycznie znika³y
z pó³ek. Ich degustacja koñczy³a siê zazwyczaj zapisaniem marki wody oraz informacjami
na temat mo¿liwo�ci ich nabycia na rynku niemieckim.

W tym zakresie Polska zaprezentowa³a siê jednak skromnie poniewa¿ ilo�æ i liczba ga-
tunków dostarczonych na wystawê wód by³a zbyt ma³a w stosunku do oczekiwañ. Zaintere-
sowanie Niemców uzdrowiskami i wodami leczniczymi i mineralnymi potwierdza wcze�niej-
sze diagnozy, ¿e jest to rynek wyj¹tkowo perspektywiczny dla Polski. Fachowcy bran¿y
uzdrowiskowej zgodnie podkre�laj¹, ¿e polskie uzdrowiska mog¹ mieæ swoje bardzo dobre
�piêæ minut� na rynku niemieckim je¿eli jeszcze bardziej agresywnie bêd¹ siê promowaæ.

Je¿eli polscy producenci wód leczniczych i mineralnych bêd¹ my�leæ perspektywicz-
nie to nasze wody mog¹ bardzo szybko znale�æ siê na rynku niemieckim. Liczba odwie-
dzaj¹cych stoiska �wiadczy, ¿e Polska ze swoimi walorami uzdrowiskowymi i ekologiczny-
mi jest bardzo interesuj¹ca dla Niemców.

Redakcja
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KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZ¥DU SGU RP

Dnia 23 lipca w Krakowie odby³o siê 3 w tym roku posiedzenie Zarz¹du Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych RP, w którym udzia³ wziêli: Jan Golba � prezes Zarz¹du,
Piotr Komornicki � V-ce prezes Zarz¹du oraz Henryk Bieñkowski � cz³onek Zarz¹du.

Poza sprawami bie¿¹cymi dotycz¹cymi kwestii finansowych oraz podsumowania dzia-
³alno�ci promocyjnej SGU RP Zarz¹d przyj¹³ stanowiska w sprawie:

1. Kwestii zwi¹zanych ze zmianami w ustawie o �wiadczeniach zdrowotnych fi-
nansowanych ze �rodków publicznych.

2. Powo³ania Zwi¹zku Uzdrowisk Polskich.
3. Podjêcie uchwa³y w sprawie Zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Cz³onków SGU RP.

W projekcie ustawy o �wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze �rodków pu-
blicznych pojawi³ siê zapis nak³adaj¹cy na gminy uzdrowiskowe kolejne zadania bez za-
bezpieczenia  �rodków finansowych  na ich realizacjê.

Z brzemienia art. 29 ust. 4 wynika, ¿e koszty leczenia uzdrowiskowego �wiadczenio-
biorcy ponosi gmina w³a�ciwa ze wzglêdu na miejsce jego zamieszkania, a je¿eli nie
mo¿na ustaliæ miejsca zamieszkania � gmina w³a�ciwa ze wzglêdu na miejsce wystawie-
nia skierowania, o którym mowa w ust.1.

Powy¿sze zapisy nak³adaj¹ce na gminy (w tym tak¿e uzdrowiskowe) nowe zadania,
bez zabezpieczenia �rodków finansowych ³ami¹ zapisy Konstytucji, gdzie w ramach art.
167 ust. 4 wyra¿ona zosta³a zasada, ¿e ka¿da zmiana w zakresie zadañ i kompetencji
jednostek samorz¹du terytorialnego musi nastêpowaæ ³¹cznie ze zmianami w podziale do-
chodów publicznych.

Prezes Zarz¹du przypomnia³, ¿e ju¿ w 2003 roku ograniczono o 6-8% dochody gmin
uzdrowiskowych, na skutek obni¿enia podatku od nieruchomo�ci od zak³adów opieki zdro-
wotnej i nie zrekompensowano ubytku tych dochodów.

Gminy, które bez rekompensaty finansowej ze wzglêdu na status uzdrowiskowy reali-
zuj¹ wiele ponad standardowych zadañ uzdrowiskowych (kosztem realizacji ustawowych
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zadañ w³asnych), nie ud�wign¹ dodatkowego ciê¿aru finansowego wynikaj¹cego z pro-
jektowanej ustawy. Nastêpstwem takich rozwi¹zañ prawnych bêdzie stopniowa degradacja
gospodarcza gmin  i dalsze ograniczenie realizacji zadañ w³asnych.

Bior¹c pod uwagê niekonstytucyjno�æ powy¿szych zapisów Zarz¹d SGU RP postano-
wi³ skierowaæ w tej sprawie stanowczy protest do Ministra Zdrowia oraz Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du. Celem wzmocnienia dzia³añ do akcji apelacyjnej musz¹ w³¹czyæ siê
wszystkie gminy uzdrowiskowe, które indywidualnie zabiegaæ bêd¹ o wniesienie popra-
wek do niniejszych zapisów.

Kolejn¹ istotn¹ spraw¹ jest  podjêcie dzia³añ  przez Izbê Gospodarcz¹ �Uzdrowiska
Polskie�, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Uniê Uzdrowisk Polskich oraz Polskie
Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej finalizuj¹cych powo³anie Zwi¹zku Uzdro-
wisk Polskich. Proponowany do powo³ania Zwi¹zek Uzdrowisk Polskich bêdzie funkcjono-
waæ jako federacja autonomicznych stowarzyszeñ i organizacji dzia³aj¹cych w i na rzecz
uzdrowisk (zgodnie z art. 22  ustawy o stowarzyszeniach).

Zdaniem Jana Golby powo³anie organizacji reprezentuj¹cej interesy wszystkich �ro-
dowisk uzdrowiskowych tj. organizacji lekarskich, spó³ek uzdrowiskowych, izb gospodar-
czych, gmin uzdrowiskowych i innych podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz uzdrowisk powin-
no nast¹piæ podczas XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich w Na³êczowie.

Zarz¹d Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych zaplanowa³ zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami Rz¹du RP, Ministrem Zdrowia, specjalistami z zakresu architektury
i urbanistyki oraz w³odarzami gmin uzdrowiskowych w ramach przydzielonej sekcji kon-
gresowej, która odbywaæ siê bêdzie pod has³em �Rola Ministerstwa Zdrowia w kszta³towa-
niu ³adu przestrzennego i wydawaniu pozwoleñ budowlanych w oparciu o ustawê o pla-
nowaniu przestrzennym, prawo budowlane i ustawê o uzdrowiskach�.

W celu uzupe³nienia informacji dotycz¹cych: dalszych losów ustawy o uzdrowiskach
i lecznictwie uzdrowiskowym, projektu ustawy o �wiadczeniach zdrowotnych finansowa-
nych ze �rodków publicznych oraz przed³o¿enia sprawozdania rocznego z dzia³alno�ci
Zarz¹du Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w dniu 2 pa�dziernika odbêdzie siê
Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia.
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XIII KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Izba Gospodarcza �Uzdrowiska Polskie� oraz
Unia Uzdrowisk Polskich przyst¹pi³y do  organizowania XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich.

W tym roku gospodarzem wiod¹cym jest Unia Uzdrowisk Polskich. Od 30 wrze�nia do
3 pa�dziernika br. Na³êczów bêdzie go�ci³ przedstawicieli  parlamentu, rz¹du, samorz¹dów
terytorialnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
przedstawicieli �rodowisk uzdrowiskowych. Tegoroczny Kongres przebiegaj¹cy pod  has³em
�Ratujmy polskie uzdrowiska� jest pewnego rodzaju apelem kierowanym do wszyst-
kich podmiotów maj¹cych wp³yw na przysz³o�æ polskich uzdrowisk, a w szczególno�ci do
reprezentantów obecnego i  tworzonego rz¹du.

Podczas kongresu nast¹pi uroczyste otwarcie najnowszego centrum hydroterapii
�Atrium�, w którym znajduje siê jedyny w Polsce basen bia³ej glinki z Grecji oraz obiektu
sanatoryjno-hotelowego �Termy Pa³acowe�.

Poni¿ej zamieszczamy ramowy program XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich

RAMOWY PROGRAM XIII KONGRESU UZDROWISK POLSKICH
NA£ÊCZÓW 30.09 � 03.10.2004

CZWARTEK, 30 wrze�nia 2004

15.00-19.00 - przyjazdy uczestników Kongresu
- Recepcja Kongresu -  Pa³ac Ma³achowskich Al. St. Ma³achowskiego 5
tel./fax 81 50 16 039
- zakwaterowanie

19.00-20.00 - zwiedzanie nowych obiektów �SPA - NA£ÊCZÓW�
Zbiórka Go�ci przy Sanatorium Nr 1 w Parku Zdrojowym
* ATRIUM - Centrum Hydroterapii
* TERMY PA£ACOWE -  Obiekt sanatoryjno-hotelowy

20.00 - kolacja w Termach  Pa³acowych
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PI¥TEK, 1 pa�dziernika 2004

08.00-  09.00 - �niadanie w miejscach zakwaterowania

09.30-13.30 - OBRADY PLENARNE XIII KONGRESU - SESJA I
Sala Widowiskowa Na³êczowskiego O�rodka Kultury, ul. Lipowa 6

09.30- 09.50 - Otwarcie i prowadzenie obrad  sesji plenarnej XIII Kongresu Uzdrowisk
 Polskich (Wojciech Gucma - Prezes Unii Uzdrowisk Polskich, Prezes Z.L.
�Uzdrowisko Na³êczów�S.A.)

09.50-10.15 - �Problemy rozwoju spo³eczno-gospodarczego gmin uzdrowiskowych�
(Jan Golba - Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych  RP)

10.15-10.40 - �Bariery i uwarunkowania rozwoju firm �wiadcz¹cych us³ugi pacjentom
i turystom w uzdrowiskach� (Jolanta Sielicka � Prezes Izby Gospodarczej
�Uzdrowiska Polskie�)

10.40-11.00 - �Ratujmy polskie uzdrowiska � w poszukiwaniu nowego modelu
dzia³alno�ci uzdrowisk w Polsce� (Jerzy Szymañczyk - Wiceprezes UUP,
Prezes Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich - Polanica)

11.00-11.20 - przerwa

11.20-11.45 - �Lecznictwo uzdrowiskowe w krajach Europejskich� (dr. med. Janka
Zalesakova - Prezes Europejskiego Zwi¹zku Uzdrowisk (S³owacja))

11.45-12.00 -  �Mo¿liwo�ci pozyskiwania �rodków finansowych z UE dla gmin i firm
uzdrowiskowych� (Jadwiga Jaszczyk - Dyrektor Biura ds. Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Ministerstwa Zdrowia)

12.00-12.15 - �Zasady i formy wspierania przedsiêwziêæ uzdrowiskowych
i turystycznych finansowanych z funduszy strukturalnych zawartych
w Narodowym  Planie Rozwoju na lata 2004-2006� (Marek Szczepañski �
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki i Pracy)

12.15-12.40 -  �Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szczególnym
uwzglêdnieniem us³ug turystycznych� - projekt rz¹dowy. (Prof. Jerzy
Hausner - Wicepremier , Minister Gospodarki i Pracy)

12.40-13.00 - �Alternatywne formy dzia³alno�ci polskich uzdrowisk. Cykle ¿ycia
uzdrowisk�. (Prof. Zdzis³aw Krasiñski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

13.00-13.15 - Wyst¹pienie Patrona XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich

13.30-15.00 -  obiad w miejscach zakwaterowania



XIII Kongres Uzdrowisk Polskich

79

OBRADY W SEKCJACH
15.30-18.00 - SEKCJA I: Problemy kszta³towania ³adu przestrzennego

w miejscowo�ciach uzdrowiskowych
Miejsce obrad: Urz¹d Miejski w Na³êczowie, ul. Lipowa 3
Przewodnicz¹cy obrad: Henryk Bieñkowski - Cz³onek Zarz¹du SGU RP,

Prezydent  Miasta Ko³obrzeg
Wyst¹pienia:
1. Aktualne regulacje prawne dotycz¹ce kszta³towania ³adu przestrzennego i ich praktycz-

na realizacja w mie�cie Ko³obrzeg (Marek Perepeczo - Naczelnik Wydzia³u Urbani-
styki i Architektury UM w Ko³obrzegu)

2. Bariery i wymagania wobec inwestycji uzdrowiskowych w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy Ciechocinek (Leszek Dzier¿ewicz - Burmistrz Miasta
Ciechocinek)

15.30-18.00 - SEKCJA II: Terapia uzdrowiskowa - stan obecny i nadzieje
Miejsce obrad: Sanatorium nr. 1, Al. Kasztanowa 6
Przewodnicz¹cy obrad: prof. dr hab. Irena Ponikowska - Krajowy Konsultant

ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Wyst¹pienia:
1. Produkty lecznicze polskich uzdrowisk - prof. dr hab. Irena Ponikowska
2. Rehabilitacja kardiologiczna w Z.L. �Uzdrowisko Na³êczów� (dr Barbara Olszewska  -

Dyrektor ds. leczniczych Z.L. �UN�)
3. Leczenie i rehabilitacja ortopedyczna dzieci w Szpitalu �Górka� w Busku-Zdroju (dr. Ja-

nusz Maria Dobrowolski - Dyrektor Szpitala �Górka� w Busku-Zdroju)
4. Organizacja dzia³alno�ci naukowej w dziedzinie balneologii � stan aktualny i oczeki-

wania (doc. dr hab. W³odzimierz Samborski - Akademia Medyczna im. K. Marcin-
kowskiego Poznañ)

19.00-20.00 - �Tezeusz w labiryncie� spektakl plenerowy Stowarzyszenia Teatralnego
�Chorea� z Gardzienic (Park Zdrojowy obok Pa³acu Ma³achowskich)

20.00 - uroczysta kolacja (Pa³ac Ma³achowskich)

SOBOTA, 2 pa�dziernika 2004

08.00- 08.45 - �niadanie w miejscach zakwaterowania

09.00-11.00 - SEKCJA III: Firmy uzdrowiskowe - szanse i zagro¿enia
Miejsce obrad: Termy Pa³acowe, ul. Paderewskiego 1 A
Przewodnicz¹cy obrad: Janusz Roch - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej IG �UP�
Wyst¹pienia:
1. Wybrane problemy dzia³alno�ci firmy uzdrowiskowej na przyk³adzie Uzdrowiska Ryma-

nów (Józefa Szyd³o-Hanus - Prezes Uzdrowiska Rymanów)
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2. Co hamuje dzia³alno�æ sanatoriów uzdrowiskowych (Stanis³aw Gil - Dyrektor Sanato-
rium Uzdrowiskowego dla Rolników w Na³êczowie)

3. Otwarcie polskich uzdrowisk na rynek ukraiñski (dr Jurij Szaguta - Dyrektor Kontinium
Medikus - £uck (Ukraina))

4.  Perspektywy dzia³alno�ci firm uzdrowiskowych - jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa (Tadeusz Soroka - Wiceminister Skarbu Pañstwa)

11.15-14.15 - OBRADY PLENARNE XIII KONGRESU - SESJA II
Sala Widowiskowa Na³êczowskiego O�rodka Kultury, ul. Lipowa 6
Prowadzenie obrad: Wojciech Gucma � Prezes Unii Uzdrowisk Polskich

11.15-11.30 - �System ochrony zdrowia a lecznictwo uzdrowiskowe� (Marek Balicki -
Minister Zdrowia)

11.30-11.45 - �Lecznictwo uzdrowiskowe w praktyce dzia³ania Narodowego Funduszu
Zdrowia� (Les³aw Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia)

11.45-12.00 - �Prewencja i rehabilitacja jako zadanie ZUS w przeciwdzia³aniu
w niezdolno�ci do pracy� (Marek Sacharuk - Naczelny Lekarz ZUS)

12.00 - 12.15 - �Strategiczne kierunki rozwoju uzdrowisk w Polsce� (Tadeusz Burzyñski -
Dyrektor Instytutu Turystyki w Krakowie)

12.15-12.30 - �Turystyka uzdrowiskowa istotnym elementem dzia³alno�ci uzdrowisk.
Promocja polskich uzdrowisk  na rynkach europejskich� (Andrzej Koz³owski -
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej)

12.30-12.45 - przerwa

12.45-14.00 - dyskusja plenarna, komunikaty z obrad Sekcji Kongresu

14.00-14.15 -  Przyjêcie uchwa³y XIII Kongresu Uzdrowisk Polskich
Podsumowanie obrad

14.30-15.30 - obiad w miejscach zakwaterowania

16.00-17.45 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz³onków SGU RP
Sala Konferencyjna Urzêdu Miejskiego w Na³êczowie, ul. Lipowa 3

16.00-17.45 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz³onków UUP
Sala Konferencyjna - Termy Pa³acowe, ul. Paderewskiego 1A

16.00-17.45 - Zebranie Cz³onków Izby Gospodarczej �Uzdrowiska Polskie�
Sala Konferencyjna - Sanatorium nr 1 - Park Zdrojowy

18.00 -19.00 - �Wieczór humoru i piosenki lwowskiej� w wykonaniu aktora Teatru
Wspó³czesnego w Warszawie - Wojciecha MACHNICKIEGO,
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opracowanie muzyczne i akompaniament - Zbigniew RYMARZ
Pa³ac Ma³achowskich - Sala Balowa

19.30 - kolacja - grill
ATRIUM - Park Zdrojowy

NIEDZIELA, 3 pa�dziernika 2004

08.00-09.00 - �niadanie w miejscu zakwaterowania

09.30-13.30 - wycieczka autokarowa do Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce -
wyjazd sprzed Pawilonu Angielskiego

14.00-15.00 - obiad - Termy Pa³acowe

15.00 - wyjazd Uczestników Kongresu

Przedsiêwziêcia towarzysz¹ce:
1. Wystawa urz¹dzeñ i sprzêtu uzdrowiskowego

Miejsce: Uzdrowiskowa Pijalnia i Palmiarnia - Park Zdrojowy

2. Prezentacja wód leczniczych i mineralnych
Miejsce: Uzdrowiskowa Pijalnia  i Palmiarnia - Park Zdrojowy

3. Wystawa prac malarskich kuracjuszy Z.L. �Uzdrowisko Na³êczów� wykonanych w  pro-
gramie arteterapii prowadzonym przez dr Ró¿ê Popek.
Miejsce: Pa³ac Ma³achowskich, Sala Wystawowa, I piêtro

4. Spektakl plenerowy �Tezeusz w labiryncie�  Stowarzyszenie Teatralne �Chorea� z Gar-
dzienic
Miejsce: Park Zdrojowy obok Pa³acu Ma³achowskich, 1.10.2004, godz. 19.00

5. Wieczór humoru i piosenki lwowskiej
Miejsce: Pa³ac Ma³achowskich, Sala Balowa, 2.10.2004 , godzina 1800

6.Wystawa karykatur Prezesów Spó³ek Uzdrowiskowych oraz Sympatyków UUP
Miejsce: Na³êczowski O�rodek Kultury, ul. Lipowa 6








