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FORMY I SPOSOBY AKTYWIZACJI

SPOŁ ECZNO-GOSPODARCZEJ POLSKICH

GMIN UZDROWISKOWYCH A ROZWÓJ REGIONALNY

Aktualna sytuacja uzdrowisk polskich

Dekoniunktura gospodarcza i spadek tempa rozwoju gospodarczego kraju,
wzrost bezrobocia oraz nieudana reforma s³u¿by zdrowia nie tylko odbi³y siê na
sytuacji gospodarczej kraju, ale dotknê³y bardzo silnie polskie uzdrowiska, któ-
rych podstaw¹ bytu jest turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe.

Przez ostatnie 15 lat nastêpowa³o w Polsce zjawisko systematycznego ograni-
czania liczby miejsc sanatoryjnych i rozmiaru œwiadczonych us³ug. O ile w la-
tach 1990–1998 liczba ³ó¿ek sanatoryjnych i nak³ady na lecznictwo uzdrowisko-
we uleg³y zmniejszeniu o 20%, o tyle nak³ady na lecznictwo uzdrowiskowe od
1998 r. zmala³y kilkakrotnie. Jeszcze w 1997 r. na lecznictwo uzdrowiskowe prze-
znaczano œrednio 4% bud¿etu kas chorych, co stanowi³o kwotê 383 mln z³. Jed-
nak ju¿ w roku 2000 nak³ady wynios³y 327 mln z³, a w roku 2001 spad³y do
poziomu oko³o 1% bud¿etu kas chorych (Wo³owiec 2001e; Golba 2001a, 2001b).

Uzdrowiska to nie tylko zaplecze sanatoryjne, które liczy ponad 40 tys. ³ó¿ek,
ale tak¿e ogromna, oferuj¹ca oko³o 80 tys. miejsc baza turystyczna. Potencja³ ten
stanowi niemal 18% bazy turystycznej ca³ego kraju. W uzdrowiskach drzemie
wielki potencja³ gospodarczy, który mo¿e byæ dobrym instrumentem w walce
z bezrobociem i doskona³ym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Dziwny wy-
daje siê fakt, i¿ Polskê staæ na to, aby budowaæ nowe oœrodki lecznicze dla nie-
pe³nosprawnych w miejscowoœciach, które nie maj¹ ¿adnych walorów uzdrowi-
skowych czy przyrodniczych, podczas gdy obiekty w miejscowoœciach uzdrowi-
skowych stoj¹ puste.

Zadziwiaj¹ce jest, ¿e nie ma ¿adnych preferencji dla realizacji infrastruktury
ekologicznej w uzdrowiskach, a jedynym kryterium pomocy w jej tworzeniu s¹
zasady ogólne odnosz¹ce siê do wszystkich gmin. W polskich uzdrowiskach in-
frastruktura turystyczna i sportowa jest na niskim poziomie, co nie pozwala stwo-
rzyæ odpowiednio konkurencyjnej oferty dla polskich i zagranicznych goœci.
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W polskich uzdrowiskach, w us³ugach uzdrowiskowych i turystycznych, zatrud-
nionych jest oko³o 30 tys. osób, a w us³ugach towarzysz¹cych lecznictwu uzdro-
wiskowemu i turystyce pracuje oko³o 100 tys. osób. Jeœli stopieñ wykorzystania
bazy leczniczej i turystycznej wynosi dziœ oko³o 40%, to wyraŸnie widaæ, jak
olbrzymie rezerwy tkwi¹ w polskich uzdrowiskach, zarówno w zakresie tworze-
nia nowych miejsc pracy, jak i stymulowania rozwoju gospodarczego.

Aktualnie w polskich uzdrowiska nastêpuje:
– ograniczanie liczby miejsc sanatoryjnych,
– ograniczanie nak³adów na lecznictwo uzdrowiskowe,
– zmniejszanie dochodów gmin uzdrowiskowych,
– wzrost bezrobocia strukturalnego w uzdrowiskach,
– pauperyzacja miejscowej ludnoœci i zanik perspektyw rozwoju,
– dekapitalizacja maj¹tku trwa³ego podmiotów uzdrowiskowych (Wo³owiec

2001a, 2002d; Golba 2000).
Rozwój tych gmin nie zale¿y zatem od aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych, ale

od rozwi¹zañ centralnych. Gminy te bowiem poddane zosta³y daleko id¹cym ogra-
niczeniom swojego rozwoju, niemal¿e w ka¿dej sferze. Ograniczenia te dotycz¹:
1) zakazu lokowania w tych gminach zak³adów, których dzia³alnoœæ w jakikol-

wiek sposób mog³aby niekorzystnie oddzia³ywaæ na œrodowisko naturalne;
2) zakazu lokowania obiektów, których wp³yw na œrodowisko nie jest co prawda

negatywny, ale które mog³yby doprowadziæ do potencjalnego zagro¿enia Ÿró-
de³ wód mineralnych i kopalin leczniczych;

3) zakazu lokowania obiektów, które nie powoduj¹ bezpoœredniego zagro¿enia
Ÿróde³ wód leczniczych, ale poprzez swój charakter dzia³ania (na przyk³ad
handel, transport, komunikacja, gastronomia) mog³yby zak³óciæ spokój lub Ÿle
wp³yn¹æ na lecz¹cych siê i wypoczywaj¹cych kuracjuszy, a wiêc w konse-
kwencji doprowadziæ do dyskomfortu wypoczynku czy te¿ leczenia.
Skutkiem powy¿szych ograniczeñ gospodarka gmin uzdrowiskowych jest skie-

rowana na obszar lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki i drobnego przemys³u
nie zagra¿aj¹cego walorom œrodowiska naturalnego uzdrowisk. Takie ukszta³to-
wanie rozwoju gmin jest jednak szczególnie niebezpieczne w okresie ró¿nych
prze³omów gospodarczych (reforma s³u¿by zdrowia, prywatyzacja uzdrowisk)
i bardzo podatne na wszelk¹ dekoniunkturê, jak¹ widaæ w dzisiejszej turystyce
i lecznictwie uzdrowiskowym.

Wiêkszoœæ polskich uzdrowisk nie ma wiêc dziœ na swoim terenie odpowied-
niej infrastruktury komunalnej, sanitarnej, rekreacyjnej, sportowej i turystycz-
nej. Równie¿ wiêkszoœæ z nich znalaz³a siê na obszarach zagro¿onych ekologicz-
nie, gdzie przekraczane s¹ dopuszczalne normy zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, gdzie ska¿one s¹ wody powierzchniowe i podziemne itp.

Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym nie tylko nie stworzy³a w³aœciwych ram prawnych dla efektyw-
nego administrowania miejscowoœci¹ uzdrowiskow¹ i zarz¹dzania gospodark¹
uzdrowiskow¹, ale ca³kowicie pominê³a problem funkcjonowania uzdrowiska,
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koncentruj¹c siê wy³¹cznie na lecznictwie uzdrowiskowym. Ustawa ta zosta³a
uchwalona w warunkach monopolu pañstwowych jednostek organizacyjnych na
eksploatacjê przemys³ow¹ z³ó¿ leczniczych zasobów uzdrowiskowych, ich prze-
twarzanie i obrót handlowy, zatem si³¹ rzeczy nie zawiera rozwi¹zañ prawnych
reguluj¹cych prowadzenie takiej dzia³alnoœci gospodarczej w warunkach wolne-
go rynku. Nie zawiera te¿ przepisów zapewniaj¹cych spójnoœæ systemu zak³a-
dów lecznictwa uzdrowiskowego z lecznictwem ogólnym.

Z jednej strony nast¹pi³o ustawowe pozbawienie gmin uzdrowiskowych wp³y-
wu na funkcjonowanie uzdrowiska, a z drugiej zaœ nak³ada siê na nie w myœl art.
5 cytowanej ustawy nastêpuj¹ce zadania, maj¹ce zapewniæ odpowiednie warun-
ki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego poprzez:
1) rozwijanie gospodarki miejscowej z uwzglêdnieniem potrzeb lecznictwa uzdro-

wiskowego oraz jednostek wczasowych i turystycznych,
2) czuwanie nad tym, aby warunki naturalne uzdrowiska nie uleg³y zniszczeniu,

ograniczeniu lub zniekszta³ceniu,
3) prowadzenie jednostek gospodarczych zaspokajaj¹cych wspólne potrzeby za-

k³adów lecznictwa uzdrowiskowego, a tak¿e jednostek wczasowych, je¿eli prze-
mawiaj¹ za tym zasady racjonalnego wykorzystania œrodków materialnych,

4) zaspokajanie potrzeb kuracjuszy, wczasowiczów i turystów w zakresie urz¹-
dzeñ komunalnych, kulturalnych i us³ugowych (Golba 2001b; Wo³owiec
2001b).
Tak powa¿ne obowi¹zki wymagaj¹ znacznych œrodków finansowych, a usta-

wodawca wymienia (w art. 12) jako Ÿród³o ich finansowania jedynie op³aty uzdro-
wiskowe, które stanowi¹ w bud¿etach gmin uzdrowiskowych symboliczne kwo-
ty1. Brak œrodków finansowych spowodowa³, ¿e polskie uzdrowiska ukszta³to-
wa³y siê jako:
– uzdrowiska jednofunkcyjne, których podstaw¹ funkcjonowania by³o wy³¹cz-

nie lecznictwo uzdrowiskowe,
– cechuj¹ce siê jednosektorowym zatrudnieniem,
– nie posiadaj¹ce infrastruktury komunalnej, uzdrowiskowej i ekologicznej,
– pozbawione infrastruktury oko³ouzdrowiskowej, tj. rekreacyjnej i sportowej.

Brak odpowiedniej infrastruktury i jednofunkcyjnoœæ jest ogromnym proble-
mem uzdrowisk, szczególnie widocznym w procesach restrukturyzacyjnych go-
spodarki uzdrowiskowej.

Chc¹c sprostaæ ustawowym wymogom, gminy uzdrowiskowe musz¹ zwracaæ
uwagê na to, aby:
– geogeniczne zasoby naturalne, w tym naturalne surowce lecznicze (wody lecz-

nicze, gazy, peloidy), w³aœciwoœci klimatu czy morza nie utraci³y swoich w³a-
œciwoœci leczniczych,
1 Na podstawie badañ bud¿etów 25 gmin uzdrowiskowych, zawartych w Analizie struktury

dochodów podatkowych gmin w latach 1992–1998, opracowanej przez Urz¹d Gminy Uzdrowisko-
wej w Krynicy, 1999 (maszynopis). Udzia³ tzw. op³at uzdrowiskowych w dochodach badanych
bud¿etów gmin waha siê od 0,01 do 0,04% ³¹cznych dochodów bud¿etowych.
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– otaczaj¹cy krajobraz oraz infrastrukturalne i architektoniczne ukszta³towanie
i rozwój miejscowoœci w maksymalnym stopniu chroniæ przed wp³ywami, które
mog³yby zagra¿aæ leczniczemu charakterowi miejscowoœci, ujemnie nañ wp³y-
waæ lub go niszczyæ.
Wynika z tego, i¿ tereny uzdrowiskowe zosta³y poddane daleko id¹cym ogra-

niczeniom i rygorom ochronnym, których spe³nienie jest wyj¹tkowo kosztowne
i prowadzi do ograniczenia rozwoju miejscowoœci maj¹cej na swoim terenie uzdro-
wisko. Tymczasem ograniczenia rozwoju gospodarczego powoduj¹, i¿ gminy
uzdrowiskowe nie pozyskuj¹ œrodków na spe³nienie tych wymogów dziêki zwiêk-
szonej aktywnoœci gospodarczej, ale realizuj¹ je wy³¹cznie kosztem w³asnych
mieszkañców. Ponadto gminy te, ponosz¹c na rzecz uzdrowiska znaczne wydatki
nieznane innym gminom, trac¹ równoczeœnie znaczne dochody nie tyle na skutek
ograniczeñ w rozwoju, ile z tytu³u wprowadzania ró¿nych ulg w podatkach i op³a-
tach uiszczanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w uzdro-
wisku. Nie uzyskuj¹ równie¿ nale¿nych dochodów z podatków i op³at od dzia³al-
noœci, na której istnienie czy funkcjonowanie ponosz¹ bezpoœrednie nak³ady fi-
nansowe, na przyk³ad od sanatoriów, z tytu³u wydobywania wód leczniczych czy
mineralnych (Wo³owiec 2001f, 2002b, 2002c, 1999; Standdfeld 1993).

Jeœli gmina chce spe³niæ podwy¿szone standardy utrzymania we w³aœciwym
stanie œrodowiska naturalnego, to musi jeszcze zwiêkszyæ nak³ady na budowê
kanalizacji, oczyszczalni, wysypisk œmieci, gazyfikacjê uzdrowiska i zamianê
czynnika grzewczego z koksu i wêgla na gaz. Gdyby w koszcie leczenia sanato-
ryjnego skalkulowano zysk i wszystkie podatki i op³aty, jakie przynale¿ne s¹
dzia³alnoœci gospodarczej, gminy uzdrowiskowe powinny mieæ jedynie zrekom-
pensowane ograniczenia swojego rozwoju. Tymczasem w kosztach leczenia sa-
natoryjnego nie tylko nie kalkuluje siê zysku, ale tak konstruuje siê przepisy, aby
zapewniæ jak najwiêksze ulgi podatkowe, pozbawiaj¹c tym samym gminy uzdro-
wiskowe wp³ywów z tych podatków i op³at.

Obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwalaj¹ tym gminom uzyskiwaæ pe³nych docho-
dów nawet z podatku od nieruchomoœci, a otrzymywana op³ata eksploatacyjna
od wydobywanych wód jest tak niska, ¿e nie wystarczy na pokrycie kosztów
paliwa dla jednego TIR-a, wywo¿¹cego wodê z uzdrowiska, podczas gdy takich
TIR-ów wyje¿d¿a z uzdrowiska kilka tysiêcy rocznie, a wartoœæ wody za³adowa-
nej do jednej ciê¿arówki przekracza nieraz 20 tys. z³.

Do tego dochodzi jeszcze ustawowe zwolnienie z op³aty miejscowej osób prze-
bywaj¹cych w sanatoriach. Wszystkie te preferencje podatkowe nie powinny mieæ
miejsca wobec prowadzonej przez sanatoria komercyjnej dzia³alnoœci gospodar-
czej (w tym rozlewni wód), a ponadto liczne ulgi stawiaj¹ w uprzywilejowanej
sytuacji niektóre podmioty funkcjonuj¹ce na terenie uzdrowiska, jak równie¿ nie
s¹ zgodne z zasad¹ równoœci i powszechnoœci opodatkowania. Mimo ogromnych
wydatków, jakie gminy uzdrowiskowe musz¹ ponosiæ (oprócz realizacji zadañ
w³asnych!) na utrzymanie ca³ej infrastruktury uzdrowiskowej, nie otrzymuj¹ one
z tego tytu³u ¿adnej rekompensaty czy specjalnej subwencji, gdy¿ zosta³y w³¹-
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czone w jednolity system finansowania, który nie zapewnia im ¿adnej odrêbnoœci,
o jakiej mowa w art. 38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorial-
nym (Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74 z póŸn. zm.). Przepis ten bowiem wyraŸnie mówi,
¿e: „odrêbnoœæ ustroju gmin, które wykonuj¹ zadania o szczególnym charakterze,
okreœlaj¹ w³aœciwe ustawy. Dotyczy to w szczególnoœci gmin uzdrowiskowych”.

Warunki, które nale¿y spe³niæ, aby polskie uzdrowiska tworzy³y
nowe miejsca pracy i stymulowa³y rozwój regionalny

1) W uzdrowiskach musi byæ realizowana infrastruktura ekologiczna, komunal-
na i uzdrowiskowa, rekreacyjna i sportowa, stanowi¹ca podstawê do lokowa-
nia tu inwestycji z zakresu turystyki, lecznictwa uzdrowiskowego, a w konse-
kwencji do tworzenia nowych miejsc pracy.

2) Nak³ady na lecznictwo uzdrowiskowe musz¹ byæ ustabilizowane na poziomie
2% bud¿etów kas chorych, aby powstrzymaæ dekapitalizacjê maj¹tku uzdro-
wiskowego, zahamowaæ wzrost bezrobocia i zmniejszanie siê liczby miejsc
sanatoryjnych.

3) Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie lecznictwa uzdro-
wiskowego musz¹ mieæ zagwarantowane równorzêdne z innymi zasady funk-
cjonowania, szczególnie w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Obecnie
podmioty prowadz¹ce tê dzia³alnoœæ nie mog¹ odliczaæ ró¿nicy pomiêdzy po-
datkiem nale¿nym a podatkiem naliczonym, ustawodawca bowiem zakwalifi-
kowa³ te us³ugi do kategorii zwolnionej z podatku, zamiast okreœliæ dla nich
stawkê. Uniemo¿liwia to odliczenie podatku VAT z tytu³u nabycia towarów
i us³ug dla celów lecznictwa, za które podmioty gospodarcze p³ac¹ cenê brut-
to, z naliczonym VAT-em (na przyk³ad leki, urz¹dzenia medyczne, energia,
konserwacja i naprawa sprzêtu itd.).

4) Tworz¹c krajowy system komunikacyjny, w projektach sieci drogowej, kole-
jowej i lotniczej nale¿y uwzglêdniaæ dojazd do miejscowoœci uzdrowiskowych.
Obecny system ca³kowicie pomija istnienie miejscowoœci uzdrowiskowych na
mapie komunikacyjnej. Doœwiadczenia krajów Unii Europejskiej dowodz¹, i¿
dojazd do miejscowoœci turystycznych stanowi tam priorytet w planowaniu
krajowego systemu komunikacji, co przek³ada siê na imponuj¹cy rozwój tury-
styki (W³ochy, Austria, Dania, Niemcy).

5) Lecznictwo uzdrowiskowe musi znaleŸæ miejsce zarówno w systemie ochrony
zdrowia, jak i w systemie promocji turystyki (markowy produkt turystyczny).

6) W systemie podatkowym pañstwa nale¿y uwzglêdniaæ fakt, i¿ podmioty go-
spodarcze prowadz¹ce dzia³alnoœæ w górskich miejscowoœciach uzdrowisko-
wych ponosz¹ wiêksze koszty funkcjonowania (na przyk³ad ogrzewanie) oraz
nak³ady na infrastrukturê (drogi, mosty, odœnie¿anie itp.).

7) Gminy maj¹ce na swoim terenie uzdrowiska musz¹ pozyskiwaæ dodatkowe
dochody zarówno na realizacjê inwestycji o podwy¿szonych rygorach norm
z zakresu ochrony œrodowiska, jak i na utrzymanie terenów zielonych (pijal-
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nie wód, deptaki itd.). Œrodki te gminy powinny uzyskiwaæ z: powszechnej
taksy zdrojowej, wp³ywów z op³at eksploatacyjnych (wody lecznicze i mi-
neralne), op³at z tytu³u gospodarczego korzystania z wód (Golba 2002; Wo-
³owiec 2001e).

Sk¹d pozyskaæ na to œrodki?

W przesz³oœci wiele razy próbowano wskazaæ Ÿród³a finansowania infrastruk-
tury uzdrowiskowej, turystycznej i sportowej. S³u¿yæ mia³a temu komunalizacja,
a nastêpnie prywatyzacja uzdrowisk. Œrodki uzyskane t¹ drog¹ mia³y byæ inwe-
stowane w rozbudowê infrastruktury spo³ecznej i technicznej uzdrowisk, a œrod-
ki inwestorów – w podwy¿szanie standardu obiektów. W chwili obecnej nie ma
¿adnego Ÿród³a finansowania infrastruktury uzdrowiskowej, a brak odpowied-
niej ustawy (o gminach uzdrowiskowych) powoduje, i¿ polskie uzdrowiska na-
dal funkcjonuj¹ na podstawie przepisów zdezaktualizowanej ustawy z 1966 r.
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Taka sytuacja powoduje pogar-
szaj¹c¹ siê z roku na rok sytuacjê ekonomiczn¹ polskich uzdrowisk. Nastêpuje
dekapitalizacja maj¹tku trwa³ego spó³ek i innych podmiotów uzdrowiskowych,
roœnie bezrobocie strukturalne, obni¿a siê jakoœæ bazy leczniczej. Wielk¹ nadzie-
j¹ jest prywatyzacja polskich uzdrowisk, która nie powinna tylko ograniczyæ siê
do spó³ek uzdrowiskowych, ale powinna pozwoliæ na pozyskanie przez miejsco-
woœci uzdrowiskowe œrodków na infrastrukturê. Wobec trwa³ego niedofinanso-
wania rozwoju infrastruktury w uzdrowiskach mo¿e okazaæ siê, i¿ przysz³y inwe-
stor bêdzie bardziej zainteresowany produkcj¹ i sprzeda¿¹ wody mineralnej ni¿
prowadzeniem dzia³alnoœci leczniczej, w trudnych rynkowo warunkach i przy
braku odpowiedniej infrastruktury towarzysz¹cej.

S¹dzê, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem by³oby przeznaczenie œrodków uzyska-
nych z prywatyzacji w³aœnie na inwestycje w infrastrukturê uzdrowiskow¹, tury-
styczn¹ i rekreacyjno-sportow¹, a œrodków pozyskanych od inwestora – na pod-
wy¿szenie standardu obiektów spó³ek uzdrowiskowych. By³by to podwójny za-
strzyk finansowy od inwestora:
– za akcje z przeznaczeniem na realizacjê infrastruktury,
– inwestycyjny na podwy¿szenie standardu bazy turystyczno-leczniczej.

Gdyby œrodki uzyskane z prywatyzacji zosta³y przeznaczone na rozwój infra-
struktury uzdrowiskowej, stworzy³yby wraz ze œrodkami inwestorów znacz¹cy
rynek inwestycyjny, a w konsekwencji – rynek pracy. Taka polityka powinna
generowaæ nowe miejsca pracy zarówno w czasie trwania inwestycji, jak i po jej
zakoñczeniu (obs³uga), co wyzwoli³oby aktywnoœæ spo³eczno-gospodarcz¹ lud-
noœci gmin uzdrowiskowych. Docelowo dawa³oby to szansê zbudowania w pol-
skich uzdrowiskach infrastruktury wzbogacaj¹cej ofertê uzdrowiskowo-turystycz-
n¹, co ma podstawowe znaczenie dla pozyskiwania kuracjuszy zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami.
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Korzyœci z realizacji inwestycji infrastrukturalnych w uzdrowiskach

– uzyskanie przez uzdrowiska na rynku krajowym i zagranicznym pozycji naj-
lepszego produktu turystycznego,

– wytworzenie i utrwalenie wœród kuracjuszy i turystów przekonania o wyj¹tko-
wych walorach leczniczych polskich uzdrowisk,

– propagowanie wy³¹cznie form turystyki przyjaznej dla œrodowiska naturalne-
go jako czynnika sprzyjaj¹cego rozwojowi uzdrowisk i wykreowanie wize-
runku uzdrowiska jako oazy czystego powietrza, wody i gleby,

– oferowanie kuracjuszom i turystom kompleksowej oferty uzdrowiskowej (lecz-
niczej, rehabilitacyjnej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej),

– stworzenie dobrze funkcjonuj¹cego rynku us³ug turystyczno-uzdrowiskowych,
– likwidacja bezrobocia w gminach uzdrowiskowych,
– stworzenie w uzdrowiskach rynku zbytu nie tylko na towary i us³ugi zwi¹zane

z lecznictwem uzdrowiskowym i turystyk¹, ale równie¿ z innymi bran¿ami,
– stworzenie rodzimej produkcji wyrobów i towarów, zwi¹zanych nie tylko z lecz-

nictwem uzdrowiskowym i turystyk¹, ale tak¿e sportem i rekreacj¹.
Buduj¹c infrastrukturê uzdrowiskow¹, turystyczn¹ i sportow¹, tworzymy uzdro-

wiska wielofunkcyjne o wysokim standardzie, zdolne zarówno konkurowaæ z ofer-
t¹ zagraniczn¹, jak i mog¹ce byæ najlepszym produktem eksportowym na dyna-
micznie rozwijaj¹cym siê europejskim rynku turystycznym.

Œrodki z prywatyzacji, przeznaczane na rozwój infrastruktury, powinny byæ
wsparte finansami rz¹dowymi i pomocowymi, a tak¿e œrodkami z kontraktów
wojewódzkich. Przeznaczenie i sposób wykorzystania tych œrodków musz¹ byæ
precyzyjnie zdefiniowane. Œrodki te nale¿y przeznaczyæ na realizacjê infrastruk-
tury uzdrowisk budowanych jako:
– centrum zdrowia, posiadaj¹ce nie tylko naturalne surowce lecznicze, ale rów-

nie¿ nieska¿one œrodowisko naturalne, odpowiedni klimat oraz stosownie wy-
posa¿one zak³ady lecznicze,

– centrum turystyki i rekreacji, wyposa¿one zarówno w bazê hotelow¹ i gastro-
nomiczn¹, jak i infrastrukturê rekreacyjn¹ i turystyczn¹,

– centrum sportowe, posiadaj¹ce ogólnie dostêpn¹ infrastrukturê sportow¹,
– centrum kulturalne, wyposa¿one w obiekty i urz¹dzenia kultury, a tak¿e orga-

nizuj¹ce w uzdrowiskach ¿ycie kulturalne na wysokim poziomie (Golba 2002).
Inwestycje infrastrukturalne, realizowane ze œrodków pozyskanych na aktywi-

zacjê spo³eczno-gospodarcz¹ uzdrowisk, wsparte stabiln¹ polityk¹ kas chorych
(pañstwa) w stosunku do uzdrowisk, oraz dofinansowanie gmin sta³ymi docho-
dami z funduszy ochrony œrodowiska stworz¹ korzystn¹ sytuacjê w zakresie roz-
woju uzdrowisk, doprowadzaj¹c w konsekwencji do stworzenia nowych miejsc
pracy.
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Podsumowanie

Dla realizacji powy¿szego projektu zmian konieczne jest:
1) przeznaczenie œrodków z prywatyzacji na realizacjê inwestycji infrastruktu-

ralnych w uzdrowiskach,
2) pozyskanie œrodków pomocowych na wsparcie procesu restrukturyzacji pol-

skich uzdrowisk,
3) wsparcie œrodków pozyskanych w procesie prywatyzacji innymi œrodkami (kon-

trakty regionalne, bud¿ety gmin, bud¿et pañstwa),
4) ustabilizowanie nak³adów na lecznictwo uzdrowiskowe na poziomie 2% bu-

d¿etów kas chorych,
5) wprowadzenie mo¿liwoœci rozliczania podatku VAT przez podmioty uzdrowi-

skowe,
6) wprowadzenie powszechnej taksy uzdrowiskowej (obecnie pobieranej tylko

od wczasowiczów),
7) reforma systemu podatkowego id¹ca w kierunku uwzglêdnienia w konstrukcji

systemu podatków i op³at odrêbnoœci zasad i warunków prowadzenia dzia³al-
noœci w uzdrowiskach,

8) uwzglêdnianie dojazdu do uzdrowisk w planowaniu krajowego systemu ko-
munikacyjnego.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ czynniki wywo³uj¹ce popyt turystyczny s¹

jednoczeœnie czynnikami kszta³tuj¹cymi miejscowoœæ turystyczn¹. Mowa tu
o czynnikach naturalnych, po³o¿eniu komunikacyjnym oraz turystycznej infra-
strukturze spo³ecznej i technicznej. Zatem wiele czynników kszta³tuje rozwój
miejscowoœci turystycznej, jednak najistotniejsza jest polityka turystyczna. Roz-
wój miejscowoœci turystycznej to rezultat miêdzy innymi aktywnej polityki tury-
stycznej, wyra¿aj¹cej siê w likwidacji barier rozwoju tej miejscowoœci.

Cele praktyczne polityki turystycznej to miêdzy innymi:
– sta³a obserwacja spo³eczno-ekonomicznych skutków rozwoju turystyki,
– dywersyfikacja lokalnej gospodarki,
– systematyczna i pe³na penetracja lokalnego rynku turystycznego,
– inspirowanie proturystycznych rozwi¹zañ prawnych i podatkowych,
– dostosowanie budownictwa w miejscowoœciach turystycznych do rodzaju kra-

jobrazu,
– poszerzanie obszarów wypoczynku,
– prowadzenie wspólnego marketingu, a zw³aszcza promocji miejscowoœci,
– uprzywilejowanie spo³ecznoœci lokalnej w wykorzystywaniu rozwoju turystyki,
– œwiadome wspieranie odrêbnoœci kulturowej miejscowoœci turystycznej,
– wspieranie turystyki wiejskiej, jako uzupe³niaj¹cego Ÿród³a dochodów,
– preferowanie turystyki jako pracodawcy na lokalnym rynku pracy (Jagusie-

wicz 1999; Madeyski 1999; Paszucha, Wysoczañski 1994).
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