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Od Redakcji
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Biuletyn Uzdrowiskowy”.
Walne Zebranie SGU RP w Augustowie podsumowało kolejny rok działalności Zarządu Stowarzyszenia. Głównym tematem związanym z uzdrowiskami i przewijającym się wielokrotnie w ubiegłorocznych pracach Zarządu SGU
RP była konieczność nowelizacji ustawy uzdrowiskowej.
W dniach 14-17 czerwca 2018 r. obradowali uczestnicy XXVII Kongresu
Uzdrowisk Polskich. Mottem tegorocznego Kongresu było hasło: „Uzdrowiska XXI wieku – spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”. Patronat honorowy nad Kongresem Uzdrowisk Polskich objął Minister Zdrowia
oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Niezwykle budującym jest fakt,
że w Kongresach Uzdrowisk Polskich bierze udział coraz większa liczba uczestników i wystawców. Utwierdza nas to – jako organizatorów, w przekonaniu, że
kongresy są platformą do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, ale i też
pozwalają wytyczać nowe cele i nadają nowe kierunki rozwoju uzdrowisk.
Gmina Uniejów – Laureat I edycji konkursu EKO HESTIA SPA, zakończyła
realizację projektu "Uniejów Uzdrowisko Termalne przyjazne przyrodzie". Zachęcamy do przeczytania notatki z otwarcia ścieżki edukacyjnej w Uniejowie.
Łącznie w trzech kolejnych edycjach konkursu uczestniczyły 34 miasta i gminy członkowskie SGU RP.
Tradycyjnie na ostatnich stronach czasopisma zamieszczamy artykuły
i referaty związane z uzdrowiskami. Jesteśmy przekonani, że dostarczą one
studentom, pracownikom samorządowym oraz sympatykom uzdrowisk wielu
cennych informacji.

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Z ŻYCIA SGU RP
Walne Zebranie SGU RP
w Augustowie

Dnia 14 czerwca 2018 r. do Augustowa przybyli delegaci miast i gmin
uzdrowiskowych z całej Polski. W tym
dniu rozpoczynał się XXVII Kongres
Uzdrowisk Polskich oraz miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Głównym celem spotkania było
przedstawienie sprawozdań Zarządu
SGU RP za rok 2017 oraz omówienie
problemów związanych z bieżącą
działalnością i funkcjonowaniem
gmin
uzdrowiskowych.
Oprócz
spraw związanych z działalnością
SGU RP uczestnicy walnego zebrania
dyskutowali nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem uzdrowisk.
W szczególności dot. one sporządzania operatów uzdrowiskowych,

konieczności nowelizacji ustawy
uzdrowiskowej oraz innych przepisów wykonawczych.
Coroczne spotkanie delegatów
SGU RP otworzył Jan Golba – Prezes
Zarządu SGU RP. Burmistrz Muszyny powitał obecnych na spotkaniu
wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast i gmin uzdrowiskowych oraz
delegatów i przedstawicieli gmin
członkowskich. W spotkaniu udział
wzięło 27 delegatów miast i gmin
uzdrowiskowych. SGU RP zrzesza
obecnie 43 miasta i gminy położone
na terenie całego kraju. W sposób
szczególny Prezes Jan Golba przywitał włodarzy i delegatów gmin
przyjętych w ostatnim czasie do
stowarzyszenia. W 2017 i na początBIULETYN UZDROWISKOWY
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ku 2018 roku do SGU RP przystąpiły
gminy: Darłowo, Bystrzyca Kłodzka,
Kudowa-Zdrój, Brześć Kujawski,
Szczawno-Zdrój, Krasnobród oraz
Miasto Świnoujście.
W okresie sprawozdawczym Zarząd SGU RP funkcjonował w następującym składzie: Jan Golba – Prezes
Zarządu SGU RP, Leszek Dzierżewicz
– V-ce Prezes, Janusz Gromek – V-ce
Prezes, Wojciech Farbaniec – Członek
Zarządu, Jerzy Terlecki – Członek
Zarządu. Komisję Rewizyjną SGU RP
tworzą: Mirosława Boduch – Przewodnicząca, Małgorzata Małuch
– Sekretarz oraz członkowie komisji:
Zbigniew Janeczek, Grzegorz Niezgoda i Adam Piątkowski.
Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków SGU RP został Wojciech
Fułek – Członek Honorowy SGU RP.
8
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Prezes Zarządu przedstawił realizację zadań programowych zatwierdzonych Uchwałą z dnia 26 lutego
2015 r. podjętą w trakcie Walnego
Zebrania Członków SGU RP w Krynicy-Zdroju. W sprawozdaniu Zarządu
znalazły się m.in. informacje dot.
systematycznego
monitorowania
procesów legislacyjnych i podejmowania działań zabezpieczających
interesy gmin uzdrowiskowych w aktach prawnych odnoszących się do
problematyki gmin uzdrowiskowych;
podejmowania działań informacyjnych, wyjaśniających, uświadamiających i prawnych w przypadku
naruszenia interesów gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk; stałego zabiegania o wsparcie Rządu i władz
regionalnych dla realizacji programu
aktywizacji gmin uzdrowiskowych;
ścisłej współpracy z innymi organi-

zacjami uzdrowiskowymi takimi jak:
Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, Krajowa
Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy w sprawach dotyczących gmin
uzdrowiskowych i uzdrowisk; szerokiego rozpowszechniania wiedzy i informacji o tematyce uzdrowiskowej;
promocji polskich uzdrowisk w kraju
i za granicą; pozyskiwania środków
pomocowych, krajowych i zagranicznych na promocję, badania naukowe,
szkolenia, tworzenia programów rozwoju gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk oraz podejmowania działań
mających na celu pozyskiwanie przez
gminy i podmioty uzdrowiskowe
środków pomocowych na realizację
infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej.
Sprawą najważniejszą w ostatnim
roku sprawozdawczym były działania
dot. punktu: „Systematyczne monitorowanie procesów legislacyjnych
i podejmowanie działań zabezpieczających interesy gmin uzdrowiskowych
w aktach prawnych odnoszących się
do problematyki gmin uzdrowiskowych.” W 2016 i 2017 r. Zarząd SGU
RP podejmował działania mające na
celu rozpoczęcie prac nad nowelizacją
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach, obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r.
W 2017r., przy Ministrze Zdrowia
obradował Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie
systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Jeden z załączników Raportu
końcowego stanowi przygotowany przez SGU RP zbiór propozycji

zmian do ustawy uzdrowiskowej.
Propozycje te dot. w szczególności:
spełnienia warunków do otrzymania
lub utrzymania statusu uzdrowiska
określonych w art. 34 ustawy; definicji zakładu przemysłowego; zakazu
lokalizacji parkingów w pobliżu hoteli, restauracji, obiektów sportowych
i sanatoriów; zakazu wycinki drzew
w całym uzdrowisku; braku możliwości
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 w strefie
„B”; budowy zapór piętrzących wodę
na rzekach; braku możliwości prowadzenia działalności leczniczej
w strefie „B” uzdrowiska; ograniczenia łączności satelitarnej telefonów
komórkowych; posiadania w strefie
„C” obszarów biologicznie czynnych
o procentowym wskaźniku 45%.
Kolejną ważną kwestią podejmowaną przez Zarząd SGU RP są niekorzystne zmiany przepisów, które spowodowały zmniejszenie dochodów
gmin uzdrowiskowych. Są to zagadnienia dot. Ustawy o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 24.09.2010 r. w odniesieniu do
podatku od nieruchomości od obiektów leczniczych i opłaty uzdrowiskowej pobieranej dotąd w szpitalach
uzdrowiskowych.
Kontynuując prace związane
z ustawami: prawo geologiczne i górnicze w zakresie odnoszącym się do
opłaty eksploatacyjnej oraz prawo
wodne w zakresie odnoszącym się do
opłaty za gospodarcze korzystanie
z wód Zarząd SGU RP wielokrotnie
podejmował temat opłat eksploatacyjnych i opłat od wód mineralnych
i zwykłych na różnych konferencjach
BIULETYN UZDROWISKOWY
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i kongresach, a także w wystąpieniach do Ministra Środowiska.
Omawiając realizację kolejnego
punktu uchwały „Podejmowanie
działań informacyjnych, wyjaśniających, uświadamiających i prawnych
w przypadku naruszenia interesów
gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk’’
dr Jan Golba podkreslił wieloletnią
współpracę z portalem internetowym
portalsamorzadowy.pl. W okresie
sprawozdawczym pojawiło się wiele
publikacji na temat uzdrowisk. Przedstawiciele Zarządu SGU RP uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce
uzdrowiskowej, udzielają wywiadów
telewizyjnych, radiowych i prasowych.
„Stałe zabieganie o wsparcie Rządu i władz regionalnych dla realizacji
programu aktywizacji gmin uzdrowiskowych’’ i wielokrotne wystapienia
Zarządu kierowane do Urzędów
Marszałkowskich w sprawie ujęcia
w programach unijnych środków na
turystykę uzdrowiskową i rozwój gmin
uzdrowiskowych zakończyły się sukcesem. W kilku województwach wyodrębniono znaczne środki z przeznaczeniem dla gmin uzdrowiskowych.
Prezes Zarządu SGU RP podkreslił,
że ‘’Ścisła współpraca z innymi organizacjami uzdrowiskowymi takimi jak:
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska
Polskie”, Krajowa Izba Gospodarcza
„Przemysł Rozlewniczy” w sprawach
dotyczących gmin uzdrowiskowych
i uzdrowisk’’ pozwala na coroczne organizowanie Kongresów Uzdrowisk
Polskich RP i podejmowanie różnego
rodzaju inicjatyw. Stowarzyszenia
10
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współpracują w ramach Zespołu do
spraw opracowania koncepcji zmian
w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego oraz Parlamentarnego
Zespołu ds. Uzdrowisk.
Ważnym elementem działalnosci
SGU RP jest : ‘’Szerokie rozpowszechnianie wiedzy i informacji o tematyce
uzdrowiskowej.’’ Od 2017 roku czasopismo naukowe „Jedziemy do wód
w…” wydawane jest pod nowym
tytułem „Biuletyn Uzdrowiskowy”.
Zmiana tytułu czasopisma wiąże się
z nadaniem nowego numeru ISSN
(2543-9766), utworzeniem nowej strony www czasopisma oraz poddaniem
czasopisma ocenie parametrycznej.
Każdy numer kwartalnika wydawany jest w nakładzie 500 egz., rocznie 2 tys. egzemplarzy. Na portalu
Polskiej Bibliografii Naukowej w profilu czasopisma „Biuletyn Uzdrowiskowy” uzupełniono wykaz artykułów naukowych opublikowanych
na łamach czasopisma naukowego
w ostatnich latach. Czasopismo jest
indeksowane w bazach: BazHum,
CEJSH, POL-index, Bibliotece Nauki
CEON oraz Index Copernicus.
Realizując zadanie „Promocja polskich uzdrowisk w kraju i za granicą
przedstawiciele SGU RP uczestniczą
w targach i wystawach krajowych
oraz międzynarodowych prezentując gminy uzdrowiskowe zrzeszone
w SGU RP. W latach 2017-2018 SGU
RP uczestniczyło w ITF SLOVAKIATOUR (Bratysława,); Arabian Travel
Market, (Dubaj, 22-25.04.2018 r.).
Uzupełnieniem powyższych działań
promocyjnych były podejmowane przez Prezesa Zarządu i innych

członków Stowarzyszenia wywiady
prasowe, radiowe oraz programy
telewizyjne poświęcone promocji
poszczególnych uzdrowisk.
W zakresie realizacji punktu „Pozyskiwanie środków pomocowych,
krajowych i zagranicznych na promocję, badania naukowe, szkolenia,
tworzenie programów rozwoju gmin
uzdrowiskowych i uzdrowisk” SGU RP
wsparło POT w ubieganiu się o status
Beneficjenta projektu dotyczącego
promocji polskich usług prozdrowotnych na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja
gospodarki w oparciu o polskie marki
produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”.
Pkt VIII sprawozdania dotyczył
„Podejmowania działań mających
na celu pozyskiwanie przez gminy
i podmioty uzdrowiskowe środków
pomocowych na realizację infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowe.” Zarząd
SGU RP wielokrotnie występował
do władz rządowych o ujęcie w programach unijnych środków na turystykę uzdrowiskową i rozwój gmin
uzdrowiskowych. Złożone zostały
wnioski w sprawie: stworzenia programów finansowych dla poprawy
jakości powietrza w uzdrowiskach,
wprowadzenia zmian w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw w zakresie
parkowania na obszarach zabudowy
śródmiejskiej w miastach poniżej
100 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach posiadających status
uzdrowiska, utworzenia sieci stacji

monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza w uzdrowiskach poprzez lokalizację stacji pomiarowych
we wszystkich uzdrowiskach, objęcia
opłatą eksploatacyjną zwykłych wód
głębinowych wykorzystywanych do
produkcji wody mineralnej i napoi
oraz podwyższenia opłaty eksploatacyjnej i wiele innych.
Kontynuowany jest konkurs EKO
HESTIA SPA. W 2018 r. odbywa się III
edycja konkursu. Nagrodą główną
w konkursie jest kwota 100 000 PLN
oraz 3 ekologiczne ubezpieczenia
dla gmin zajmujących miejsca od 2-4
na okres 1 roku. W I edycji konkursu
udział brało 11 gmin, w II edycji 9
gmin, do III edycji konkursu wpłynęło
14 zgłoszeń. Laureatem I edycji konkursu została Gmina Uniejów. Środki
z nagrody zostały przeznaczone na
rozbudowę i modernizację ścieżki
dydaktycznej „Zieleń” oraz przeprowadzenie kompleksowego programu
edukacji ekologicznej na terenach
zielonych w Uniejowie. Laureatem II
edycji konkursu została Gmina Busko-Zdrój. Środki z nagrody zostały
przeznaczone na realizację zadania
pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)
w ramach projektu „Rozwój terenów
zieleni w mieście Busko-Zdrój”.
Prezes Zarządu podkreślił efekty
finansowe dla gmin uzdrowiskowych
wynikające z tytułu posiadania statusu uzdrowiska. Od 2005 r. gminy
uzdrowiskowe mogę pobierać opłatę
uzdrowiskową. W 2005 roku była to
kwota „zaledwie” 16 mln zł, natomiast
w roku 2017 – 61 mln zł. Odpowiednio
ogółem opłata i dotacja uzdrowiskoBIULETYN UZDROWISKOWY
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Prezentacja firmy URSUS BUS S.A. na temat budowy i rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w uzdrowiskach

wa uzyskana przez gminy uzdrowiskowe w latach 2005 wyniosła ok. 33
mln zł, natomiast w 2017 r. 120 mln zł.
Zakończył
prace
działający
przy Ministrze Zdrowia Zespół ds.
opracowania koncepcji zmian
w zakresie systemu lecznictwa
uzdrowiskowego. Propozycje zmian
dotyczące gmin uzdrowiskowych
i uzdrowisk stanowią załącznik do
Raportu Końcowego Zespołu z dnia
21 grudnia 2017 r.
Po omówieniu sprawozdania
z działalności Zarządu, Mirosława
Boduch Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
Komisji opracowane na podstawie
dokumentów przedłożonych w siedzibie stowarzyszenia.
Włodarze gmin uzdrowiskowych
i delegaci uczestniczący w walnym
12
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zebraniu zwracali uwagę na konieczność jednoznacznego uregulowania
kwestii związanych z pobieraniem
opłaty uzdrowiskowej od pacjentów szpitali uzdrowiskowych oraz
przeprowadzeniem zmian w ustawie
uzdrowiskowej.
Ostatnim punktem spotkania
było przedstawienie oferty na temat
budowy i rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w ośrodkach uzdrowiskowych i turystycznych w oparciu
o pojazdy z napędem elektrycznym
firmy URSUS BUS SA.
Jan Golba – Prezes Zarządu SGU
RP podziękował uczestnikom Walnego Zebrania za przybycie i wyraził
wdzięczność za wspólną pracę na
rzecz uzdrowisk.

KONGRES UZDROWISK
POLSKICH W AUGUSTOWIE
Podsumowanie

W dniach 14-17 czerwca 2018 r.
w Augustowie i Druskiennikach odbył się XXVII Kongres Uzdrowisk
Polskich. Tematem przewodnim
kongresu była próba odpowiedzi na
pytanie, czy „Uzdrowiska XXI wieku
to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”.
Głównym organizatorem tegorocznego kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Współorganizatorami
konferencji
były stowarzyszenia: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba
Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”
oraz Burmistrz Miasta Augustowa.

Partnerem Wiodącym kongresu
została Firma Profitroom. Partnerem spotkania było Uzdrowisko
Druskienniki na Litwie oraz Firma
URSUS BUS S.A.
XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich
został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej Roberta
Andrzejczyka.
Skład Komitetu Honorowego:
Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki; Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek
Haliniak – Główny Inspektor Ochrony
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Koncert inaugurujący XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich, fot. Radek Nowacki Czarny Bocian

Środowiska, Andrzej Konieczny –
Generalny Dyrektor Lasów Państwowych, Jerzy Leszczyński – Marszałek
Województwa Podlaskiego, Bohdan
Paszkowski – Wojewoda Podlaski,
Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Ksiądz Jerzy Mazur SVD
— Biskup Ełcki, Sawa – Prawosławny
Metropolita Warszawski i Całej Polski.
Komitet Naukowy kongresu:
prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska – Prezes-Elekt Polskiego
Towarzystwa Balneologii i Medycyny
Fizykalnej, prof. dr hab. n. med. Jan
Szczegielniak – Konsultant Krajowy
w dziedzinie fizjoterapii, prof. dr
hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
– Konsultant Krajowy w dziedzinie
kardiologii, prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Konsultant Krajowy
w dziedzinie ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, dr n. med. Robert
Szafkowski – Konsultant Krajowy
w dziedzinie balneologii i medycyny
14

BIULETYN UZDROWISKOWY

fizykalnej, dr hab. Piotr Dobosz,
prof. UJ – Prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Czesław
Martysz – Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doc. dr Anna Białk-Wolf – Dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
W imieniu gospodarzy i organizatorów kongresu, uroczystego otwarcia
Kongresu dokonali: Jan Golba (Prezes
Zarządu SGU RP), Wojciech Walulik
(Burmistrz Miasta Augustowa) oraz Ričardas Malinauskas (Mer Druskiennik).
Tradycją Kongresów Uzdrowisk
Polskich jest przyznawanie Statuetek
Asklepiosa. Statuetka Asklepiosa,
to szczególna nagroda przyznawana
instytucjom i osobom zaangażowanym w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. Podczas
XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich
Statuetki
Asklepiosa
otrzymali:

lek. med. Mariola Kucia-Kręblaś (Naczelny Lekarza Uzdrowisk Województwa Lubelskiego, za zaangażowanie
i wkład w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego), Jerzy Terlecki (Burmistrz
Polanicy-Zdroju, za zasługi na rzecz
rozwoju gmin uzdrowiskowych) oraz
Roman Jałako (Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, za zasługi dla rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk oraz działalność
na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego).
Kongres Uzdrowisk Polskich był
okazją do wręczenia przez Burmistrza
Augustowa Wojciecha Walulika tytułu Ambasadora Augustowa. Tytuł
przyznawany jest mieszkańcom oraz
sympatykom miasta, którzy swoimi
osiągnięciami, sukcesami i działalnością godnie reprezentują Augustów,
przynosząc miastu i mieszkańcom
ogromną dumę. Wyróżnienie otrzymał Prezes Zarządu BiaVita Polska Sp.
z o.o. Lech Fronckiel za zasługi na
rzecz budowania Marki Uzdrowiska.
Sanatorium
Uzdrowiskowe
Augustów BiaVita Polska S.A.
otrzymało także Medal „Za zasługi
dla Powiatu Augustowskiego”
przyznawany przez Zarządu Powiatu w Augustowie. Wręczenia medalu
dokonał Jarosław Szlaszyński –
Starosta Augustowski.
Problematyka konferencji dotyczyła m.in. możliwości rozwoju nowych
form lecznictwa uzdrowiskowego oraz
turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach.
Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe
z rozwojem gospodarczym gmin
uzdrowiskowych dyskutowali przedstawiciele samorządów, administracji
rządowej i przedsiębiorców. Ważne

Obrady kongresowe, fot. Radek Nowacki Czarny Bocian

miejsce w dyskusjach kongresowych
zarezerwowane zostało dla koncepcji
rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego.
Podczas pierwszego panelu kongresowego podjęto próbę odpowiedzi
na pytanie: czy uzdrowiska i ich potencjał dają szansę rozwoju nowych
form lecznictwa uzdrowiskowego
oraz turystyki zdrowotnej? Moderatorem panelu była dr Diana Dryglas
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Wystąpienie wprowadzające
w tematykę panelu przedstawił dr Jan
Golba (Prezes Zarządu SGU RP, burmistrz Muszyny). W dyskusji panelowej
uczestniczyli m.in.: dr Anna Białk – Wolf
(Instytut Badań i Rozwoju Turystyki
Medycznej), dr Arkadiusz Kosowski
(Dyrektor Departamentu ds. Służb
Mundurowych NFZ), Arkadiusz DawiBIULETYN UZDROWISKOWY
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Aquapark w Druskiennikach

dowski (Prezes Europejskiej Fundacji
SPA, współwłaściciel ForSpa Group).
Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym
gmin uzdrowiskowych? dyskutowali paneliści w drugim dniu
kongresu. Moderatorem panelu
drugiego był Jerzy Terlecki (Członek Zarządu SGU RP, Burmistrz Polanicy-Zdroju). Wojciech Walulik,
Burmistrz Augustowa wprowadził
w temat uczestników spotkania.
W dyskusji panelowej głos zabierali
m.in.: Olga Piekarzewska ( Główny
Specjalista w Wydziale Planowania
i Upowszechniania Turystyki, Departamentu Turystyki, Ministerstwa
Sportu i Turystyki), Ričardas Malinauskas (Mer Druskiennik), Karolina
Smętkiewicz (przedstawiciel Uniejowa), Waldemar Sieradzki (przedstawiciel Gminy Augustów) oraz
Tomasz Kaleta (Właściciel Spółki
„Malinowe Hotele”).
16
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Uczestnicy trzeciego panelu podejmowali próby udzielenia odpowiedzi
na pytanie: Jak wykorzystać potencjał turystyki zdrowotnej w polskich
uzdrowiskach? Moderatorem spotkania był Jerzy Szymańczyk (Prezes
Zarządu S UUP). Prezentację wprowadzającą w temat przedstawił moderator panelu. W dyskusji uczestniczyli:
dr Robert Andrzejczyk (Prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej), prof. dr hab.
Andrzej Rapacz (Katedra Marketingu
i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu),
dr Anna Białk – Wolf (Instytut Badań
i Rozwoju Turystyki Medycznej), Robert
Germański (właściciel biura podróży
HUWI GROUP) oraz Tomasz Sędkowski
(Prezes Zarządu BPS TFI S.A.).
Na temat koncepcji rozwiązań
systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego

pod kierownictwem Stanisława Gila
(Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”) dyskutowali uczestnicy panelu
czwartego. Wystąpienie wprowadzające przedstawiła dr Aleksandra
Sędziak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk
Województwa Dolnośląskiego). Głos
w dyskusji zabierali m.in.: dr Izabela
Kowacka (Naczelny Lekarz Uzdrowisk
Województwa Kujawsko – Pomorskiego), dr Mariola Kucia – Kręblaś (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa
Lubelskiego), dr Sławomir Szczepaniak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk

Województwa Podkarpackiego), Bogusława Michalak-Trybus (Dyrektor
Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast”
w Iwonicz Zdroju) oraz dr n. med.
Joanna Woźniak-Holecka (Zakład
Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).
W trzecim dniu Kongresu uczestnicy udali się na sesję wyjazdową do
Uzdrowiska Druskienniki na Litwie.
Wizyta w Druskiennikach pozwoliła
zapoznać się z rozwiązaniami organizacyjnymi dzięki którym w uzdroBIULETYN UZDROWISKOWY
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Augustów – Czarna Hańcza, fot. 3Dpanorama

wisku udało się pogodzić funkcje
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
z funkcjami turystycznymi i rekreacyjno-sportowymi.
Tradycyjnie organizowana podczas Kongresu Uzdrowisk Polskich
wystawa sprzętu medycznego, kosmetyków wytwarzanych na bazie
naturalnych surowców leczniczych,
innowacyjnych rozwiązań dla hoteli
i gmin uzdrowiskowych oraz agencji
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reklamowych była okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami
i osiągnięciami w tym zakresie.
Media: TVP3 Białystok, FAKTY
Magazyn Gospodarczy, Wiadomości Turystyczne, Magazyn EDEN
– Żyj Wellness, portal SPAeden.pl,
www.rehabilitacjawpolsce.pl
Galeria XXVII Kongresu Uzdrowisk
Polskich. Fot. Radek Nowacki, SGU RP

KONGRES UZDROWISK
POLSKICH W AUGUSTOWIE
Partner Wiodący

3000+ Hoteli Z CAŁEGO ŚWIATA
Profitroom jest w 100% polską firmą, która w wielu obszarach wspiera
działalność Hotelarzy. W ostatnich latach firma zyskała zaufanie większości
cenionych marek hoteli niezależnych,
różnorakich apartamentów, najlepszych stowarzyszeń i grup marketingowych. Obecnie, dzięki specjalistom
w Polsce oraz oddziałowi zagranicznemu w Niemczech, nasza firma obsługuje już ponad 3000 obiektów w różnych
zakątkach świata.
1000+ STRON WWW
Profitroom słynie z najwyższej jakości usług, realizowanych przez specjalistów rozumiejących specyfikę rynku
hotelarskiego.
Unikalna kreacja to nie wszystko.
Szczycimy się tym, że tworzymy także

najbardziej zaawansowane technologicznie strony hotelowe na świecie,
co potwierdza szereg zdobytych przez
nas nagród.
150+ PARTNERÓW
Przez lata Profitroom wytworzył
sieć partnerskich powiązań z wieloma
dostawcami IT w Polsce oraz liderami
branży na całym świecie.
Jesteśmy certyfikowanym Premier
Partnerem Google i posiadamy liczne
partnerstwa marketingowe. System
rezerwacji Profitroom Booking Engine
ma sprawdzone połączenia ze wszystkimi wiodącymi channel managerami
i systemami PMS. Profitroom Channel
Manager natomiast, posiada certyfikowane połączenia z większością
kanałów OTA, takich jak HRS, Expedia,
Booking.com oraz z wszystkimi liczącymi się graczami na polskim rynku.
BIULETYN UZDROWISKOWY
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U nas znajdziesz wszystkie niezbędne usługi pod jednym dachem,
kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy, który zagwarantuje
efektywne współdziałanie wszystkich
komponentów.
Nasze produkty powstały dzięki
wieloletniej współpracy z setkami
ekspertów branży hotelarskiej, dzięki
czemu doskonale spełniają specyficzne wymagania i oczekiwania użytkowników. Zdobyte w tym czasie do-
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świadczenie zaowocowało szeregiem
prestiżowych nagród doceniających
innowacyjność i efektywność naszych
rozwiązań!
Profitroom Sp. z o.o.
Telefon: +48 61 840 23 80,
E-mail: kontakt@profitroom.com
ul. Franklina Roosevelta 9/3,
60-829 Poznań, Polska

KONGRES UZDROWISK
POLSKICH W AUGUSTOWIE
Partnerzy

Ursus Bus S.A. wchodzi w skład
grupy kapitałowej POL-MOT Holding
S.A. Firma ze 100%-owym polskim
kapitałem, została utworzona w 2015
roku w odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie rynku na nisko
i zero-emisyjne środki transportu publicznego. Od początku swojej działalności Ursus Bus produkuje autobusy
o napędzie elektrycznym, trolejbusy
i niskoemisyjne autobusy z silnikami
diesel EURO6. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską i pro-

dukcyjną, gwarantującą najwyższą
jakość oferowanych pojazdów oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań.
Główna siedziba spółki oraz zakład
produkcyjny Ursus Bus zlokalizowane
są w Lublinie, miejscu od dziesięcioleci związanym z branżą motoryzacyjną
przez co zapewnia sobie naturalny
dostęp do wykwalifikowanych kadr.
Ursus Bus poprzez globalne postrzeganie sfery transportu publicznego,
wyznacza nowe i unikalne trendy
w obszarze logistyki miejskiej, elekBIULETYN UZDROWISKOWY
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tro-mobilności i ochrony środowiska
naturalnego. Dynamicznie rozwijająca
się firma, jest rozpoznawalna zarówno
na rynku krajowym jak i za granicą.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Ursus Bus przygotował
dedykowaną ofertę dla miejscowości
uzdrowiskowych i kurortów wypoczynkowych. Oferta zakłada wsparcie
w utworzeniu systemu lokalnej komunikacji osobowej opartej o stacje
przesiadkowe Park&Ride i małe – sześciometrowe autobusy elektryczne.
URSUS BUS S.A.
ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin
+48 22 266 02 66
+48 22 506 55 35
ursus.bus@ursus.com
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+370 313 60800
#KochamyDruskienniki
http://info.druskininkai.lt
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Augustów - miasto otoczone dziewięcioma jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. Wodna stolica
północno-wschodniej Polski. Doskonałe miejsce dla osób szukających odpoczynku na łonie natury.
Aktywnie czas spędzą tu biegacze, rowerzyści, pasjonaci jazdy konnej czy nordic walking. Malownicze
widoki, czyste powietrze i woda w jeziorach, lasy sosnowo-świerkowe, nienaruszona natura i życzliwi
mieszkańcy – to wszystko tylko w Augustowie!

rowery | narty wodne | kajaki | jazda konno | żeglarstwo | rejsy statkiem
wysokiej jakości borowina | specyficzny mikroklimat
bogaty kalendarz wydarzeń

Status uzdrowiska od 1993 roku.

AUGUSTÓW

KONGRES UZDROWISK
POLSKICH W AUGUSTOWIE
Wystawcy
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pomiarami meteorologicznymi i
jakości powietrza w uzdrowiskach. Oferujemy

Zajmujemy się

kompleksową usługę uruchomienia takich pomiarów w
standardzie WMO (Światowej Organizacji Meteorologicznej)
z prezentacją bieżącej pogody na gminnej stronie www i
gromadzeniem

danych

klimatycznych

uzdrowiskowego.

do operatu

Wykonujemy
codzienny
monitoring danych i bieżącą
obsługę stacji pomiarowej.
Dostarczamy
analizy
danych dla gminnych służb
ochrony
środowiska
i
komunalnych.
Zapraszamy do współpracy zwłaszcza
przed
wdrażaniem
programów
ograniczania niskiej emisji
aby wykazać tzw. efekt
ekologiczny – czyli
informację o ile zredukowaliśmy średnie
stężenia pyłów zawieszonych!

Nasze stacje pracują w parkach zdrojowych, czy dla inwestycji, które wymagają
danych szczególnej dokładności. Nasze dane służą jednostkom wystawiającym
świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze klimatu uzdrowisk. Mamy
nadzieję że uda nam się nawiązać współpracę i będziemy partnerem, który
dostarczy optymistyczne

i pogodne dane pomiarowe !.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!
BIULETYN UZDROWISKOWY
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REHABILITACJA I DIAGNOSTYKA
W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

złoż
zamówienie
powyżej
1000zł

++

wpisz w
zamównieniu
“KONGRES
2018”

=

otrzymasz

GRATIS

TECHNOMEX przedstawia koncepcję nowoczesnej kinezyterapii
ACX.rehab, która jest doskonałym rozwiązaniem dla placówek
posiadających dużą ilość pacjentów z problemami z narządem
ruchu, kardiologicznymi, neurologicznymi i pulmonologicznymi.
ACX.rehab to zestaw urządzeń diagnostycznych do ćwiczeń
kończyn dolnych, górnych i równowagi.
Zadzwoń i umów się na bezpłatną prezentację w swoim
ośrodku a pokażemy Ci, jak w jednym momencie możemy
ćwiczyć z kilkoma pacjentami przy wsparciu jednego
terapeuty.
www.acx.rehab | www.technomex.pl | 32 401 03 50

BIULETYN UZDROWISKOWY
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KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
l Warszawska 272 05-082 Stare Babice
ul.
tel. 22 733 19 05 tel./faks 22 752 93 21
www.kriomedpol.pl kriomedpol@kriomedpol.pl
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Zastosowanie: rehabilitacja • medycyna
sportowa • odnowa biologiczna

KRIOPOL R

Urządzenie do krioterapii miejscowej

EKO HESTIA SPA
Otwarcie ścieżki edukacyjnej
"Uniejów Uzdrowisko Termalne
przyjazne przyrodzie"

Otwarcie ścieżki edukacyjnej
„Uniejów Uzdrowisko Termalne
przyjazne przyrodzie”
Dnia 18 kwietnia 2018 r. w Uniejowie dokonano uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej, w ramach
której w strefie uzdrowiskowej A i B
stanęło 12 tablic informacyjnych.
Nowa inwestycja w Uniejowie została zrealizowana w ramach projektu
„Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”
finansowanego ze środków pochodzących z nagrody w konkursie EKO
HESTIA SPA.
Otwarcia ścieżki dokonali: Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa;
Wojciech Fułek – Przedstawiciel gru-

py ERGO Hestia, fundatora nagrody
EKO HESTIA SPA; Waldemar Sikora
– Burmistrz Buska-Zdrój, laureata
nagrody EKO HESTIA SPA w II edycji
konkursu z 2017 r.; Prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Kierownik Katedry
Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie; Andrzej
Szoszkiewicz – Przedstawiciel firmy
Smartlink odpowiedzialnej za stronę
merytoryczną i realizację tablic edukacyjnych oraz Karolina Smętkiewicz
– koordynatorka projektu „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”.
Dzięki nowej ścieżce edukacyjnej
mieszkańcy gminy Uniejów i turyści
licznie odwiedzający uzdrowisko
BIULETYN UZDROWISKOWY
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mają doskonałą okazję, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co
wyróżnia Uniejów i dlaczego gmina
Uniejów jest wyjątkowa.
Pierwsza z tablic stanęła nieopodal wejścia do kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”
w okolicy studni Zbója Szczyrka.
Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż w pobliżu przechodzi
wiele osób i mają one możliwość dowiedzieć się, że w Uniejowie znajdują
się też i inne punkty informacyjne.
Tablica ta otwiera bowiem dalszą
ścieżkę. Przedstawia ona różne działania w zakresie edukacji ekologicznej podjęte przez Gminę Uniejów
w ramach projektu pt. „Uzdrowiska
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przyjazne przyrodzie” realizowanego
w ramach nagrody zdobytej w 2016 r.
w pierwszej edycji konkursu EKO HESTIA SPA organizowanego przez Grupę ERGO Hestia S.A. i Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP.
Pierwszy
przystanek
przede
wszystkim zaprasza do dalszego
spaceru edukacyjnym szlakiem, tym
razem po uniejowskim parku zamkowym. Po przejściu kilkuset metrów
w kierunku Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich, za bramą wjazdową
na teren kompleksu zamkowo-parkowego, kierując kroki w lewo w pierwszą z alejek, z łatwością można dostrzec następne tablice. Warto podejść
bliżej, poczytać i przespacerować się

potem prosto malowniczą alejką równolegle do zamku, na długości około
200 metrów, wzdłuż której znajdziemy
w sumie 7 tablic edukacyjnych na następujące tematy:
– Geotermalne bogactwo,
– Dodamy Ci zdrowia i urody,
– Historia i współczesność,
– Przyroda gminy Uniejów,
– Wodne bogactwo,
– Gościnny Uniejów,
– Sztuka ulotna.
Tematy te w kompleksowy sposób charakteryzują najważniejsze
cechy wyróżniające gminę Uniejów
i Uzdrowisko Termalne Uniejów
pokazując jakie atrakcje czynią je
wyjątkowym. Treści przedstawione
na tablicach podane są w sposób
interesujący, barwny, atrakcyjny i…
interaktywny. Teksty przystępne dla
każdego czytelnika zobrazowane są
profesjonalnymi zdjęciami. Dla ułatwienia orientacji na terenie gminy
i miasta na dwóch tablicach zamieszczono mapę gminy Uniejów i plan
miasta z zaznaczonymi atrakcjami
w trzech kategoriach: turystyczne,
geotermalne i przyrodnicze.
Interaktywność i nowoczesność
tablic polega na zamieszczeniu na
nich QR kodów, które każdy posiadacz urządzeń mobilnych (np. smartfony, tablety) może zeskanować za
pomocą specjalnej aplikacji i… zdobyć jeszcze większą dawkę wiedzy
i informacji o gminie Uniejów. Uzyskuje się wtedy dostęp do licznych
stron internetowych związanych

m.in. z uzdrowiskiem Uniejów, atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową
i gastronomiczną, tradycją kwietnych
dywanów w Spycimierzu, filmów
promocyjnych gminy, animacji wyjaśniającej wydobywanie i wykorzystanie wody geotermalnej w Uniejowie,
a także do aplikacji mobilnej „Uniejów Turystyczny”, publikacji promocyjnych np. komiksu o uzdrowiskach
i spacerownika przyrodniczego po
Uniejowie, czy też do czasopisma naukowego „Biuletyn Uniejowski”.
Warto podkreślić, że ścieżka edukacyjna w parku zamkowym jest
przyjazna dla otaczającej ją przyrody
– drewniana obudowa tablic w kolorze brązowym harmonijnie wkomponowana jest w naturalną scenerię
parku. Jednak to nie wszystkie zalety techniczne tej ścieżki – jest ona
dostępna dla każdego, również dla
osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim
ze względu na parametry i wielkość
tablic.
Nie zdradzamy więcej szczegółów, co kryje się pod każdym z podanych tematów, gdyż najlepiej jest
wybrać się osobiście na edukacyjny
szlak do parku i samemu przekonać
BIULETYN UZDROWISKOWY
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się czego nowego można dowiedzieć
się z tablic, które wzbogaciły przestrzeń publiczną naszego uzdrowiska
i nadały jej dodatkowych walorów
edukacyjnych.
Zachęcamy również do odwiedzenia nie tylko tych 8 przystanków,
lecz także i kolejnych 4 wyjątkowych
miejsc w Uniejowie, w których w naoczny sposób i własnymi zmysłami
każdy może przekonać się o walorach
wody geotermalnej. Są to fontanny
termalne: jedna z nich zlokalizowana
na skwerze na rynku, przy kolegiacie,
zaś druga przy kładce nad Wartą od
strony miasta (tzw. Armatki). Kolejne
interesujące miejsca to mini-tężnia
solankowa nieopodal bramy prowadzącej do Zamku oraz czerpnie
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wody termalnej wzdłuż obiektu Term
Uniejów. Przy każdym z tych czterech miejsc zamieszczono również
tabliczki informacyjne pt. „Poznaj
geotermalny skarb Uniejowa” z charakterystyką wody geotermalnej,
ciekawostkami na jej temat, fraszką
o zbawiennych dla zdrowia właściwościach wody termalnej. Podobnie
jak na pozostałych tablicach, na tych
również zamieszczono QR kody prowadzące do stron internetowych:
ekouniejow.pl, geotermia-uniejow.pl
oraz z dostępem do mobilnego spacerownika po Uniejowa.
Zapraszamy na edukacyjny szlak
do Uniejowa!
Karolina Smętkiewicz

EKO HESTIA SPA
Czternaście polskich uzdrowisk
walczy o 100 tysięcy złotych
w III edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Czternaście polskich uzdrowisk
walczy o 100 tysięcy złotych w konkursie EKO HESTIA SPA
Trwa III edycja konkursu EKO
HESTIA SPA, w którym polskie uzdrowiska walczą o 100 000 złotych na
działania proekologiczne. Oprócz
nagrody laureat otrzyma dodatkowo
wsparcie doradcze i ubezpieczeniowe w zakresie ochrony środowiska.
Do konkursu w 2018 roku zgłosiło się
14 polskich uzdrowisk położonych na
terenie 10 różnych województw.
Konkurs jest wspólną inicjatywą
Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia

Gmin Uzdrowiskowych RP. Główną
nagrodą jest 100 000 zł na dalsze
działania proekologiczne realizowane na terenie gminy. Nagrodami
dodatkowymi za zdobycie drugiego,
trzeciego i czwartego miejsca w Konkursie są roczne ubezpieczenia od
szkód środowiskowych. Fundatorem
nagrody w konkursie EKO HESTIA SPA
jest Grupa ERGO Hestia.
Laureatem ubiegłorocznej edycji
konkursu EKO HESTIA SPA została
Gmina Busko-Zdrój.
Wszystkie przesłane zgłoszenia
konkursowe spełniły restrykcyjne
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Ustka. Kładka nad kanałem portowym

Kołobrzeg. Latarnia morska
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Rymanów-Zdrój, tężnia solankowa, fot. Piotr Cisek

wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do I etapu konkursu. Do
udziału w III edycji konkursu EKO
HESTIA SPA zgłosiły się:
• Rabka-Zdrój (woj. małopolskie):
Ochrona powietrza w Gminie
Rabka-Zdrój;
• Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie):
Ekologiczny
Inowrocław;
• Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie):
Proekologiczne działania Gminy
Solec-Zdrój w latach 2012-2017;
• Szczawno-Zdrój (woj. dolnośląskie): Zagospodarowanie na cele
rekreacyjno-sportowe
części
terenu Wzgórza
Gedymina
i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju;

• Muszyna (woj. małopolskie):
Muszyna
–
zrównoważony
rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego;
• Ustroń (woj. śląskie): Ekologia
w Ustroniu;
• Ustka (woj. pomorskie): Ochrona,
rewaloryzacja i zabezpieczenie
obszarów cennych przyrodniczo
w uzdrowiskach woj. pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie
i zwiększenie bioróżnorodności
na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie;
• Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie):
Ekologiczny
Połczyn-Zdrój;
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Połczyński Park Zdrojowy, fot. Tomasz Chmielewski

• Krasnobród (woj. lubelskie):
Dwuetapowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie;
• Augustów (woj. podlaskie):
Uzdrowisko Augustów miastem
umiejętnie łączącym rozwój
wysokiej jakości funkcji uzdrowiskowo – wypoczynkowych
z
dynamicznym
rozwojem
nowoczesnych i przyjaznych
środowisku funkcji przemysłowo
– usługowych;
• Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie): Ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniami na
terenie Gminy Miasta Kołobrzeg;
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• Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie):
Zielony Kurort – Z myślą o przyszłości;
• Rymanów (woj. podkarpackie):
Działalność
proekologiczna
Gminy Rymanów w latach 20122017;
• Dębica (woj. podkarpackie):
Reaktywacja Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.
Ogłoszenie Laureata III edycji konkursu EKO HESTIA SPA zaplanowano
na miesiąc październik 2018 roku.

PREZENTACJA GMIN
CZŁONKOWSKICH SGU RP

SUPRAŚL

Gmina Supraśl
Supraśl, to perła Puszczy Knyszyńskiej. Niezwykle atrakcyjny zakątek
mający ponad 500-letnią tradycję,
która złotymi zgłoskami wpisała się
w historię Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Jak opisać to miasteczko
w kilku słowach? Jako zagubione
w sercu Lasów Puszczy Knyszyńskiej
pogranicze wielu kultur, narodowości
i religii. Tylko tu odnajdziemy zaciszne drewniane wsie z drewnianymi
kościołami, cerkwiami i kapliczkami
wiszącymi na wiekowych sosnach.

Licznie przybywają tu turyści wabieni doskonałą bazą turystyczną,
krajobrazem kulturowym oraz bogatą
florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej i niezwykle urokliwą doliną rzeki Supraśl.
Zagłębie zabytków
Supraśl to również liczne zabytki: Pałac Buchholtzów (obecnie Liceum Plastyczne) z zabudowaniami:
stajnią, wozownią, stróżówką oraz
zachowanymi fragmentami parku
secesyjnego – jednego z nielicznych
w tej części Polski, Dom Ogrodnika
zwany również Starą Pocztą, kościół
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Dom Ludowy, fot. A. Kierzkowski

Bulwary nad rzeką Supraśl

katolicki p.w. Świętej Trójcy, neogotycki kościół p.w. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski, Ratusz
Miejski, dawna siedziba żeńskiej
szkoły, gdzie w czasach zaborów
prowadzono tajne lekcje nauczania języka polskiego, czy unikalny
przykład drewnianego modernizmu
– Dom Ludowy. Spacerując uliczkami Supraśla warto też odwiedzić
Dom Kleina obecną siedzibę Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
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Wzdłuż ulicy 3-go Maja stoją sędziwe drewniane ”Domy Tkaczy”. Po
powstaniu listopadowym, w wyniku
przesunięcia granicy celnej do Supraśla przeniesiono ze Zgierza i Łodzi kilka firm włókienniczych, właścicielami
których byli m.in.: Adolf Buchholtz,
Wilhelm Fryderyk Zachert oraz fabrykanci z rodziny Altów, Aunertów i Jansenów. To dzięki budowie tych zakładów włókienniczych ukształtował się
wizerunek przemysłowego Supraśla,

Klasztor prawosławny

po których do czasów współczesnych pozostał nienaruszony układ
urbanistyczny miasteczka, założenia
parkowo-ogrodowe, świątynie różnych wyznań oraz liczne mieszkania
fabrykantów i robotników, takich jak
Pałac Buchholtza, Domy Tkaczy.
Unikalny mikrokilmat
Walory
ekologiczne
miasta,
czystość powietrza, brak ośrodków przemysłowych i wyjątkowy
mikroklimat sprawiają, że Supraśl
jest obszarem Zielonych Płuc
Polski i zarazem jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk.
Już przed II wojną światową zauważono wyjątkowo sprzyjający mikroklimat Supraśla. Pionierem tradycji
uzdrowiskowych w tym regionie był
dr Lewitto – założyciel, wybudowanego w 1924 r Sanatorium Złotego
Krzyża dla cierpiących na gruźlicę.
Jego dzieło kontynuował prof. W.Sławiński, który stał się prekursorem sta-

rań miasta o status uzdrowiska, które
miasto otrzymało dopiero 28 grudnia
2001 roku. Odkryte i przebadane złoża borowin są określone jako jedne
z najlepszych pokładów w Polsce.
Od września 2017 r. funkcjonuje
tu jedyny na Podlasiu szpital uzdrowiskowy. Położenie geograficzne
Supraśla, w szczególności jego stref
uzdrowiskowych
w
warunkach
kształtowanych przez klimat nizinny
powodują, że uzdrowisko to nadaje
się do prowadzenia kierunków klimatoterapii w zakresie helioterapii,
aeroterapii i kinezyterapii.
Miejscowość ta ma swoje “czarne
złoto”. To złoża borowin posiadających
niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl może się poszczycić
statusem Uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Unikatowość
budującego się uzdrowiska Supraśl polega na „pełnym wykorzystaniu” lasu do
celów leczniczych oraz rekreacyjnych.
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Pałac Buchholtzów

W oparciu o udokumentowane
właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu Minister Zdrowia ustalił dla Uzdrowiska Supraśl następujące kierunki
lecznicze: choroby górnych i dolnych
dróg oddechowych, choroby kardiologiczne, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne.
Dbając o estetykę uzdrowiska
oraz budowę infrastruktury uzdrowiskowej miasta samorząd dokłada
wszelkich starań aby wyposażyć

Supraśl o zachodzie słońca
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uzdrowisko w nowoczesną urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
i infrastrukturę turystyczną. W chwili
obecnej w uzdrowisku funkcjonuje
szpital uzdrowiskowy, sanatorium
przyrodolecznicze oraz trzy hotele
SPA o standardzie 3*. Jest tu też Dom
Pielgrzyma oraz Hostel w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji
„Bukowisko”. Na turystów czekają
liczne ścieżki ruchowe usytuowane
w Leśnym Parku Uzdrowiskowym
oraz piękna promenada nadrzeczna
z urządzeniami do kinezyterapii.

PREZENTACJA GMIN
CZŁONKOWSKICH SGU RP

SOLINA

Gmina Solina jest położona
w centrum Bieszczadów. Zróżnicowany krajobraz, dobre nawierzchnie
dróg oraz duża liczba atrakcji sprawiają, że turyści najczęściej wybierają
jako miejsce wypoczynku okolice
bieszczadzkich jezior. Duża ilość zabytków sakralnych i świeckich, liczne
szlaki i ścieżki spacerowe, czyste środowisko, liczne osobliwości przyrodnicze oraz uzdrowisko w Polańczyku
stanowią największe atuty gminy.
Solina słynie z ogromnej, betonowej zapory. Została wybudowana
w latach 1961-1968. Przy jej budowie

pracowało prawie 2000 osób, dla
których wybudowano osiedle w centrum miejscowości. Dziś stanowi
ono bazę noclegową dla turystów.
Wysokość tamy w Solinie wynosi 82
metry, długość 664 m; waży 2 mln
ton, a u jej podstawy znajduje się
elektrownia szczytowo-pompowa.
Korona zapory o szerokości 9 m
jest najpopularniejszym deptakiem
w Bieszczadach. Spacerowiczom od
strony lustra wody ukazuje się widok
na górę Jawor i Płaszę, pomiędzy
którymi rozpięta jest zapora oraz
półwysep w Polańczyku, Małą Wyspę
i półwysep Werlas. Przy dobrej wiBIULETYN UZDROWISKOWY
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Przyroda na terenie Gminy Solina

doczności zobaczyć można szczyty
Połoniny Wetlińskiej oddalone o 50
km. Przy tamie znajdują się także
przystanie, skąd kursują statki spacerowe, można tam także wypożyczyć
sprzęt pływający: kajaki, rowerki
wodne a w okresie wakacji skorzystać
ze strzeżonego kąpieliska.
Zalew Soliński jest największym
zbiornikiem sztucznym w Polsce pod
względem pojemności. Lustro wody
sięga maksymalnie 420 m n.p.m.
Najgłębiej jest pod zaporą, gdzie zatopione doliny znajdują się 60 m pod
wodą. Średnia głębokość zalewu to
25 m. Łączna długość linii brzegowej
wynosi 150 km.
Wokół Zalewu Myczkowieckiego
znajdują się trzy leśne rezerwaty,
gdzie chroni się zbiorowiska buczyn
z cennymi gatunkami flory i fauny.
Polańczyk jest najmłodszym podgórskim uzdrowiskiem w Polsce.
Jego atrakcyjność to malownicze
położenie nad zachodnimi brzegami
Zalewu Solińskiego, ograniczonego
wzniesieniami, których wysokość nie
przekracza 742 m n.p.m. Obecność
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czystych wód i górskiego powietrza
oraz bukowych drzewostanów sprawia, że tutejszy mikroklimat sprzyja
zdrowiu, rekreacji i odzyskiwaniu
sił. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polańczyku swoją historię rozpoczęło
w połowie lat siedemdziesiątych XX
w. Baza sanatoryjno – wypoczynkowa, park zdrojowy, plaże u podnóża
„bieszczadzkich fiordów” oraz dwukilometrowy deptak, znajdują się poniżej centrum Polańczyka. W obiektach
sanatoryjnych w Polańczyku, może
się leczyć łącznie 900 osób. Ośrodki
posiadają własne zakłady przyrodolecznicze i gabinety zabiegowe,
są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Uzdrowisko w Polańczyku posiada profile lecznicze do leczenia
chorób ortopedyczno-urazowych,
reumatycznych,
kardiologicznych
i nadciśnienia, górnych i dolnych dróg
oddechowych, endokrynologicznych
oraz cukrzycy. W uzdrowisku praktykuje się: kinezyterapię (indywidualną,
grupową, terenoterapię), peloidoterapię (okłady, kąpiele zawiesinowe

Wiosna na Szlaku czerwonym Solina-Myczków

z pasty borowinowej), hydroterapię
(kąpiele wirowe, bicz szkocki, masaż
podwodny, hydromasaż), fizykoterapię (elektroterapię, ultrasonoterapię,
magnetoterapię), fototerapię (emitery promieniowania podczerwonego
i promieniowania ultrafioletowego,
lampy B – oraz lasery), krioterapię
miejscową CO2 i ciekłym azotem
oraz ogólną (Sanatorium „DEDAL”);
inhalacje – indywidualne (lekowe, solankowe, olejkowe) oraz przy użyciu
tężni solankowej, zabiegi balneologiczne czyli kąpiele lecznicze: solankowe, siarczkowe, kwasowęglowe,
perełkowe; zabiegi hypertermalne, tj.
sauna; masaże lecznicze (klasyczne,
segmentalne, limfatyczne) oraz krenoterapię czyli kurację pitną.
Walory zdrowotne
Do głównych walorów leczniczych Polańczyka Zdroju należą
warunki klimatyczne oraz wody
mineralne: Polańczanka (wodorowęglanowo-sodowe, jodkowe, borowe)
oraz „Solinianka” (chlorkowo-wodorowęglanowe-sodowe, bromkowe,
jodkowe, fluorkowe i bromowe),

Zachód słońca nad Jeziorem Solińskim

z których korzystają kuracjusze podczas degustacji i kąpieli. Wspaniałe
warunki do lecznictwa klimatycznego zapewniają atrakcyjne krajobrazy
oraz duża, przekraczająca 65% lesistość gminy Solina. Klimat – podgórski, silnie bodźcowy, modyfikowany
jest przez oddziaływanie dużej masy
wody Jeziora Solińskiego, ocieplający
wpływ zbiornika wodnego zaznacza
się jesienią, a oziębiający na wiosnę.
Klimat Polańczyka cechuje się występowaniem bodźców klimatycznych
o różnym natężeniu, od umiarkowanych do silnych – głównie w strefie
brzegowej jeziora, częstym występowaniem mgieł i silnych wiatrów.
Gminne
Muzeum
Kultury
Duchowej i Materialnej Bojków
BIULETYN UZDROWISKOWY
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Widok na uzdrowisko z lotu ptaka

w Myczkowie jest placówką, która
gromadzi dorobek materialny i niematerialny kilku pokoleń mieszkańców Bieszczadów Niskich: Polaków,
Rusinów, Żydów i Cyganów. Gmina
Solina w 2013 otworzyła obiekt, ukazujący wielokulturowość regionu.
Bogata kolekcja, wypełniająca prawie
całe wnętrze muzeum, była groma-

Żeglarstwo na Jeziorze Solińskim
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dzona przez mieszkańców gminy.
Uwagę w muzeum przykuwa piec,
a także ławy szkolne, stroje ludowe,
ikony oraz spora kolekcja archiwalnych dokumentów. Muzeum cieszy
się coraz większą popularnością
wśród przewodników turystycznych
i odwiedzających gminę turystów.

REFERATY
dr hab. Tomasz Wołowiec, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady stosowania obniżonej
stawki podatku od nieruchomości
zajętych i wykorzystywanych na
potrzeby działalności leczniczej

Streszczenie
Sam wpis do rejestru podmiotów
leczniczych, nie uprawnia do uznania, iż pomieszczenia „niezabiegowe”
(pośrednio wykorzystywane dla celów świadczenia usług leczniczych:
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia hotelowe, pomieszczenia restauracyjne) mogą być uznane
za związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.
Summary
The entry into the register of medical entities itself does not entitle you

to recognize that “non-surgical” rooms
(indirectly used for the purpose of providing medical services: administrative rooms, hotel rooms, restaurant
rooms) may be considered related to
the provision of health services.
Wprowadzenie
Sam wpis do rejestru podmiotów
leczniczych, nie uprawnia do uznania, iż pomieszczenia „niezabiegowe”
(pośrednio wykorzystywane dla celów świadczenia usług leczniczych:
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia hotelowe, pomieszczeBIULETYN UZDROWISKOWY
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nia restauracyjne) mogą być uznane
za związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych1. Dla zastosowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(dalej: u.p.o.l.) obniżonej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest
łączne spełnienie dwóch przesłanek.
Po pierwsze – budynek lub jego część
muszą być związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności gospodarczej,
po drugie – musi je zajmować podmiot
udzielający tych świadczeń. W art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. prawodawca
ujednolicił stawkę preferencyjną dla
wszystkich podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych (nie tylko przykładowo dla szpitali, przychodni, sanatoriów, ale i np. hoteli wykonujących
zabiegi lecznicze), rozszerzając w tym
względzie możliwość jej stosowania
nie tylko na pomieszczenia zajęte na
jej wykonywanie, lecz przede wszystkim związane z tą działalnością. Takie
podejście ustawodawcy nie oznacza
jednak, iż każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą będzie mógł
skorzystać z tej stawki preferencyjnej
bezwarunkowo – o ile wykaże, iż jest
podmiotem wpisanym do właściwego
rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz udowodni
fakt posiadania pomieszczeń związanych z tą działalnością.
Istota problemu
Spółka wykorzystuje hotel w całości do prowadzenia działalności
gospodarczej, której przedmiotem
1 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt. II FSK
2726/17 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r., sygn.
akt. I SA/Wr 950/16.
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jest świadczenie usług: zakwaterowania, gastronomicznych, sprzedaży
żywności i napojów, turystycznych,
rozrywkowych i rekreacyjnych. Dodatkowo spółka wykorzystuje hotel do
świadczenia usług określanych jako
„zdrowotne”, do których należą: zabiegi dermatologiczne, masaże, zabiegi
pielęgnacyjne, zabiegi fizykoterapeutyczne, inne zabiegi służące zachowaniu lub poprawie zdrowia. Spółka
jest jedynym właścicielem hotelu oraz
jedynym podmiotem zajmującym go
w celu świadczenia usług zdrowotnych. Pomieszczenia wykorzystywane
w związku ze świadczonymi przez
spółkę usługami zdrowotnymi, można
podzielić na dwie grupy:
1. Grupę 1 – do której należą
pomieszczenia
bezpośrednio
wykorzystywane do świadczenia
usług zdrowotnych, stanowiące
m.in. sale zabiegowe, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania masaży, itp.
2. Grupę 2 – do której należą
pomieszczenia pośrednio wykorzystywane dla celów świadczenia usług zdrowotnych, niezbędne dla prawidłowego świadczenia
tych usług, nazwane przez wnioskodawcę jako „pomieszczenia
niezabiegowe”, które stanowią
między innymi: pomieszczenia
administracyjne, magazyny, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia restauracyjne,
pokoje hotelowe, pomieszczenia
kuchenne, recepcje sanatoryjne,
kotłownie.
Ze względu na fakt, że usługi zdrowotne świadczone w hotelu mają

charakter leczniczy, spółka uzyskała
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę, zgodnie z art. 103 w zw. z art. 100 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr
112, poz. 654, Dz. U. z 2015 r. poz. 618
z późn. zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej). Zasadniczy problem
interpretacyjny dotyczy odpowiedzi
na pytanie czy pomieszczenia niezabiegowe mogą zostać uznane za
związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej
czy/lub zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń.
Rozstrzygnięcie problemu
Analizując stan sprawy stwierdzić
należy, że art. 5 ust. 1 i 2 lit. d u.p.o.l.
stanowi, że Rada gminy, w drodze
uchwały, określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości, z tym
że stawki nie mogą przekroczyć
rocznie: od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (4,70 zł od 1
m2powierzchni użytkowej w roku
2018). Treść analizowanego przepisu
ukształtowana została ustawą z dnia
24 września 2010 r. o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
z dniem 1 stycznia 2011 r. przez art.
1 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
zmieniającej ustawę o podatkach
i opłatach lokalnych) oraz nowelizacją związaną z wejściem w życie usta-

wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dniem 1 lipca
2011 r. przez art. 133 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). W jej ramach ustawodawca odstąpił od warunku by opodatkowane
preferencyjnie budynki lub ich części
były „zajęte” na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zastępując go
warunkiem ich „związania” z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i „zajęcia” przez podmioty udzielające tych
świadczeń w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej. Powyższe oznacza, że niższa stawka podatku mogła być stosowana nie tylko
do budynków lub ich części zajętych
na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale szerzej – do budynków lub
ich części związanych z udzielaniem
tych świadczeń.
Omawiany przepis, w brzmieniu
obowiązującym od 1 lipca 2011 r.,
podlegał kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia
26 września 2013 r. sygn. akt K
22/12 orzekł o jego konstytucyjności,
stwierdzając jednocześnie, że jego
nowelizacja (z lipca 2011 r.) poza
terminologią dostosowującą ustawę
do terminologii zawartej w ustawie
o działalności leczniczej, potwierdziła
wolę ustawodawcy dokonanie jego
zmiany merytorycznej, poszerzającej
zakres sytuacji, w których stosowana
jest «preferencyjna» (niższa) stawka
podatku od nieruchomości. W ocenie
Trybunału Konstytucyjnego art. 5 ust.
1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. należy interpretować uwzględniając przesłankę podmiotowo – przedmiotową. „Budynki
BIULETYN UZDROWISKOWY

49

lub ich części zajęte przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą muszą jednocześnie pozostawać w związku z działalnością leczniczą. Adresatem
tego przepisu, w obydwu jego częściach,
jest ten sam podmiot”. Dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku od
nieruchomości konieczne jest łączne
spełnienie obu przesłanek. Będą to
więc sytuacje, w których z jednej
strony budynek lub lokal są związane
z działalnością w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, z drugiej
strony musi je zajmować podmiot
udzielający tych świadczeń2.
W zgodzie z zaprezentowaną wykładnią Trybunału Konstytucyjnego
oraz poglądami doktryny pozostaje
więc stanowisko, że dla zastosowania
przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.
d u.p.o.l. obniżonej stawki podatku
od nieruchomości konieczne jest
łączne spełnienie dwóch przesłanek.
Po pierwsze – budynek lub jego część
muszą być związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, po drugie – musi je zajmować
podmiot udzielający tych świadczeń.
W stanie prawnym ukształtowanym
wymienioną
wcześniej
ustawą o działalności leczniczej
„świadczeniami zdrowotnymi” na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy
o działalności leczniczej są działania
służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz
inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania. Należy przy tym za-

uważyć, że stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż
świadczenia szpitalne to świadczenia
opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu
opieki długoterminowej, rehabilitacji
leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz
lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia
wymaga udzielania całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych
w odpowiednio urządzonych, stałych
pomieszczeniach (art. 2 pkt 12 ustawy
o działalności leczniczej).
Świadczenia zdrowotne mogą być
realizowane przez różne kategorie
podmiotów leczniczych, z których
część nie musi posiadać statusu przedsiębiorcy (art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Wszystkie one
muszą jednak być wpisane do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
wojewodę właściwego dla siedziby
albo miejsca zamieszkania podmiotu
leczniczego (art. 100 ust. 1 i 106 ust. 1
pkt 1 ustawy o działalności leczniczej).
Wpis do rejestru podmiotów leczniczych stanowi warunek sine qua non
prowadzenia działalności leczniczej
i ma na celu zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa i pewności,
że podmiot leczniczy, z którego usług
korzystają spełnia podstawowe standardy uznane przez ustawodawcę za
niezbędne dla tego rodzaju działalności3. Zatem uzyskanie wpisu do rejestru
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą powoduje przyznanie danemu podmiotowi statusu podmiotu

2 L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz (System informacji prawnej LEX, art. 5 u.p.o.l., pkt 12.).

3 Por. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz M. Dercz, T. Rek, wyd.
ABC, 2012 r.
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leczniczego (art. 4, art. 100 ust. 1 i 106
ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności
leczniczej) udzielającego świadczeń
zdrowotnych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. Jednakże sam
wpis do rejestru podmiotów leczniczych, jak prawidłowo stwierdził organ,
nie uprawnia do uznania, iż wszystkie
pomieszczenia wskazane we wniosku
o interpretację jako „niezabiegowe”
mogą być uznane za związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l.
prawodawca ujednolicił stawkę
preferencyjną dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych (nie tylko przykładowo
dla szpitali, przychodni, sanatoriów), rozszerzając w tym względzie
możliwość jej stosowania nie tylko
na pomieszczenia zajęte na jej wykonywanie, lecz przede wszystkim
związane z tą działalnością. Owo
podejście ustawodawcy nie oznacza
jednak, iż każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą będzie mógł
skorzystać z tej stawki preferencyjnej
bezwarunkowo – o ile wykaże, iż jest
podmiotem wpisanym do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz udowodni fakt posiadania pomieszczeń
związanych z tą działalnością.
W tym miejscu niezbędnym jawi
się również faktyczne wykorzystywanie części budynku na działalność
leczniczą oraz w przypadku prowadzenia jeszcze innej działalności
gospodarczej w obiekcie budowlanym, aniżeli działalność lecznicza,
wyodrębnienie tej części budynku,
która przeznaczona będzie dla osób

korzystających ze świadczeń i udzielających tych świadczeń, jak prawidłowo wskazał organ w zaskarżonej
interpretacja. W tym względzie ustawodawca wspomina właśnie o kryterium podmiotowym zajęcia pomieszczenia przez podmioty udzielające
świadczeń medycznych w tych pomieszczeniach, które związane są
z prowadzoną działalnością leczniczą.
Zajęcie oznacza wykorzystywanie
przedmiotu opodatkowania przez
podmiot leczniczy do określonej
działalności (chodzi tu o świadczenia
zdrowotne) z wyłączeniem innych
rodzajów działalności (dotyczy innych usługi świadczonych w hotelu).
Ratio legis uregulowania art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d u.p.o.l. wprost wskazuje,
iż intencją ustawodawcy było rozszerzenie zakresu przedmiotowego
stosowania tego przepisu w związku
z rysującą się linią orzeczniczą sądów
administracyjnych – a nie bliżej nieokreślone oraz bezwarunkowe dopuszczenie do korzystania z tej stawki preferencyjnej przez podmioty,
legitymujące się statusem podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
w rozumieniu art. 100 ustawy o działalności leczniczej.
W ocenie Sądu, wykładnia celowościowa przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. d u.p.o.l., wskazuje, że założeniem
ustawodawcy była realizacja określonej polityki społecznej państwa
w dziedzinie ochrony zdrowia oraz
dążenie do wsparcia określonych
sektorów działalności gospodarczej
zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla ogółu społeczeństwa, a nie wspieranie poprzez
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preferencyjne stawki opodatkowania
branży hotelarskiej, turystycznej czy
rozrywkowej. Dlatego też należy
przyjąć że pomieszczenia związane
z działalnością leczniczą nie mogą
być zasadniczo wykorzystywane na
inne cele niż udzielanie świadczeń
zdrowotnych np. cele komercyjne
czy też cele osobiste podatnika oraz
powinny spełniać wymogi opisane
w ustawie o działalności leczniczej
oraz rozporządzeniu z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą,
a także w nich prowadzona będzie
faktyczna działalność lecznicza.
Zajęcie danego budynku lub lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej oznacza jego wydzielenie
i przeznaczenie tylko na prowadzenie tego rodzaju działalności. Jeżeli

natomiast w takim budynku lub lokalu, zasadniczo wykorzystywanym
w innym celu, prowadzi się od czasu
do czasu działalność gospodarczą, to
nie uzasadnia to twierdzenia, że ten
budynek lub lokal jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zatem sam wpis do rejestru podmiotów leczniczych, nie uprawnia do
uznania, iż wszystkie pomieszczenia
„niezabiegowe” mogą być uznane za
związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych. Należy bowiem mieć na
względzie, że w rozpatrywanej sprawie
pomieszczenia podmiotu leczniczego
znajdują się w hotelu wykorzystywanym przez Spółkę również w innych
celach niż świadczenia zdrowotne,
tj. do świadczenia usług: zakwaterowania, gastronomicznych, sprzedaży
żywności i napojów, turystycznych,
rozrywkowych i rekreacyjnych itp.
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