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Znakomitej przyszłości dla polskich uzdrowisk upatrywał   
już w roku 1928 dr Jan Adamski,  

pełniący wówczas  funkcję dyrektora  
Departamentu Ministerstwa Opieki Społecznej,  

który mówił : 



 
 

 

„Kapitał, szukający pola pracy w Polsce, znajdzie wobec tego 
znaczne zapotrzebowanie w uzdrowiskach polskich,  
które dzięki wzmacniającej się frekwencji kuracjuszy  

będą w stanie dla kapitału tego stworzyć  
bezwzględne zapotrzebowanie.[…]  

 Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, budowa szos, 
modernizacja urządzeń źródlanych, budowa oddziałów 

terapeutycznych, wodoleczniczych jak również budowa hoteli, 
kasyn uzdrowiskowych, willi, stanowić będzie przez długie lata  

świetny teren dla ekspansji kapitału”.  
(dr. J. Adamski)  

 



 
Powyższe prognozy, nie tracąc na aktualności i obecnie pobudzają  

do refleksji: 
  

Na jakim etapie znajdują się polskie uzdrowiska ?  
 

Co udało się zrobić na przestrzeni tylu lat ?    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Obecnie Uzdrowiska stanowią obszary, gdzie ma miejsce 
działalność  związana ze świadczeniem usług  

lecznictwa uzdrowiskowego.  
 

Spółki Uzdrowiskowe są podmiotami leczniczymi  
w myśl Ustawy o działalności leczniczej  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 112 poz.654) 
 
 
 
 



Funkcjonowanie uzdrowisk uregulowane jest  
Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej  
oraz o gminach uzdrowiskowych   

 z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 167 poz.1399) 
 

Zgodnie zapisami ustawy lecznictwo uzdrowiskowe jest 
integralną częścią systemu ochrony zdrowia. 

 



Do pełnienia swoich funkcji uzdrowiskom potrzebne jest 
występowanie na ich obszarach naturalnych tworzyw 

leczniczych (wód mineralnych, borowin).  
 

Uzdrowiska subregionu wałbrzyskiego  
wyróżniają się na mapie uzdrowisk  

bogactwem źródeł wód mineralno-leczniczych.  
 



Występujące w tym regionie wody lecznicze i czynniki klimatyczne  
są bardzo skuteczne w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń. 

 
Niektóre z wód wydobywanych przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” 

stanowią wprost „unikaty chemiczne”,  
niespotykane w żadnym innym uzdrowisku.  

 
Woda „Dąbrówka” stosowana jest w chorobach układu moczowego 
głównie kamicy nerkowej, natomiast woda „Mieszko” jest niezwykle 

skuteczna w leczeniu chorób układu oddechowego. 



 
 
 

Obok pełnienia funkcji leczniczej, obszary uzdrowiskowe  
należą do miejscowości turystycznych realizujących  

funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. 
 

Dywersyfikacja oferowanych  przez uzdrowiska usług stanowi 
perspektywę ich rozwoju w subregionie wałbrzyskim. 

 
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. dysponuje ogromną bazą noclegową  

(ok. 630 miejsc w obiektach w Szczawnie-Zdroju i ok. 110 miejsc  
w obiektach w Jedlinie-Zdroju), doskonale wyposażoną bazą zabiegową  

i doświadczona kadrą, co stanowi ogromny potencjał, możliwy  
do wykorzystania w rozwoju kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej.  

  

 
 



 
 

 
 

W odróżnieniu od lecznictwa uzdrowiskowego,  
gdzie o pobycie decydują głównie różnorakie choroby 

przewlekle, w działalności turystycznej w uzdrowiskach 
ważną rolę pełni potrzeba szeroko rozumianej regeneracji 

człowieka w aspekcie fizycznym i psychicznym poprzez 
działania sprzyjające utrzymaniu zdrowia  

jak najdłużej w jak najlepszej kondycji.  

 
 



• 
 
 
 
 

Najważniejsze grupy gości uzdrowiskowych to:  
- kuracjusze,  

- kuracjusze-turyści,   
- turyści.  

Obecnie „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. gości w ciągu roku  
około 13 tys. osób - zarówno turystów jak i kuracjuszy.  

Spółka dąży do zwiększenia liczby turystów pełnopłatnych , którzy  
w odróżnieniu od kuracjuszy  kierowanych na leczenie przez NFZ i ZUS  

w pełni skorzystają z szerokiej oferty subregionu wałbrzyskiego. 
Następuje zatem wzajemne przenikanie się podstawowych funkcji 

uzdrowiska: leczniczej i turystycznej, które stają się komplementarne  
w stosunku do klienta.  

 

 
 



 
Jeszcze nie tak dawno lekarze balneolodzy z uporem  

bronili się przed wchodzącymi na rynek uzdrowiskowy 
usługami uzupełniającymi klasyczne leczenie uzdrowiskowe,  
a dzisiaj  nawołują do pewnego rodzaju komplementarności  

i wprowadzania usług dodatkowych, które wcale nie szkodzą,  
a wzbogacają ofertę stając się kluczowym elementem  

w walce z konkurencją.  



 
Dziś o wyborze miejsca, formie wypoczynku,  

leczenia czy rehabilitacji  
decyduje konsument, co wiąże się ze wzrostem świadomości 

i wysokim poziomem edukacji prozdrowotnej  
w społeczeństwie,  

potrzebą dbałości o zdrowie,  
kondycję fizyczną i  wygląd.  

 



 
 

Przyszłość uzdrowiskowości w subregionie wałbrzyskim 
związana jest z przygotowaniem atrakcyjnej, innowacyjnej,   

i zróżnicowanej ze względu na rodzaj klienta, oferty,  
która musi obejmować usługi  profilaktyczne, lecznicze, 

rehabilitacyjne, wzbogacone o usługi  
związane z aktywnym wypoczynkiem:  

sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe,  
historyczno-krajoznawcze  

a w przyszłości również wellness&spa. 
 
 
 



 
 
 

Ta szeroka oferta usług realizowanych nie tylko  
przez uzdrowiska powinna być opracowana  
we współpracy z samorządami lokalnymi,  

i innymi podmiotami działającymi w subregionie 
wałbrzyskim, którym będzie zależało na zbudowaniu 

przewagi konkurencyjnej  
oraz wykreowaniu markowego  

produktu uzdrowiskowo – turystycznego,  
który może stać się wyróżnikiem dla naszego subregionu. 

 



 
 

Wypracowanie przez subregion wałbrzyski  
silnego, markowego produktu turystycznego spowoduje : 

- wzrost świadomości i rozpoznawalności subregionu, 
- wzrost zainteresowania turystów subregionem, 

przyczyniający się do wzrostu ich liczby w regionie, potęgujący  
wykorzystanie infrastruktury turystycznej subregionu  

i zmniejszenia skutków sezonowości, 
- wzrost grupy turystów lojalnych, 

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej subregionu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezwykle istotnym elementem w funkcjonowaniu Spółek 
Uzdrowiskowych  jest współpraca z szeroko rozumianym  
środowiskiem lokalnym, a nade wszystko z samorządami  

na obszarze których Spółki działają.  
Rozwinięcie tej lokalnej współpracy, która jest filarem rozwoju  
uzdrowisk w subregionie wałbrzyskim wymaga wzmocnienia 

działań integrujących społeczności lokalne. 

 
 



• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na przykładzie „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.  
współpraca ta realizowana jest obecnie poprzez: 

- wspólne organizowanie i finansowanie  
działalności promocyjnej miejscowości i Spółki,  

- wspólne organizowanie i finansowanie  
wydarzeń kulturalnych (festiwale, koncerty itp.) 

- partnerstwo i współpraca  w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  
na inwestycje okołouzdrowiskowe, 

- wzbogacanie oferty uzdrowiskowej dla kuracjuszy poprzez współpracę  
z lokalnymi instytucjami kulturalnymi np. z teatrami, filharmonią,  
- współdziałanie w zakresie  istotnych dla gmin uzdrowiskowych  

i Spółek  spraw, wynikających z przepisów prawa  
między innymi w zakresie ochrony środowiska   

 
  

 
 
 



Wzorem efektywnej współpracy pomiędzy Spółką  
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. a partnerami regionalnymi , 

którzy dostrzegli potrzebę inwestowania w uzdrowiska  
jest realizowana obecnie inwestycja  

w „Domu Zdrojowym” w Szczawnie-Zdroju  
na kwotę ok. 10 mln zł.  

Pierwszym ukończonym etapem inwestycji będzie nowoczesny 
kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny  

„FITNESS-ZDRÓJ”,  
który rozpocznie działalność w I kwartale 2012 r. 



 

ZAPRASZAMY NA KURACJĘ, 
TURNUSY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE, 

NIEZAPOMNIANY BAL SYLWESTOWY 
 

 
Kontakt  

0048(74) 849 32 36 
e-mail: uzdrowisko@ szczawno-jedlina.pl 

www.szczawno-jedlina.pl 

 
 


