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INFORMACJE SYGNALNE 

31.08.2021 r. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2020 r. 
 

Ochronę zdrowia zapewniają m.in. podmioty 
wykonujące działalność leczniczą. Funkcja tych 
placówek polega przede wszystkim na udzielaniu 
świadczeń poprawiających zdrowie pacjenta. 
Działania takie prowadzone są na przykład przez 
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.  

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2020 r. funkcjonowało 7 szpitali uzdrowi-
skowych (w tym 1 dla dzieci), 22 sanatoria uzdrowiskowe, 1 przychodnia i 1 zakład przyrodo-
leczniczy obsługujących kompleksy uzdrowiskowe1.  

Stacjonarną opiekę uzdrowiskową zapewniały szpitale i sanatoria uzdrowiskowe, które 
w końcu roku dysponowały 8,4 tys. łóżek (wzrost o 1,0% w porównaniu z rokiem poprzednim). 
Liczba pacjentów przebywających w ciągu roku na leczeniu w trybie stacjonarnym wyniosła 
79,3 tys. osób (o 49,0% mniej niż w 2019 r.). 60,9% ogółu pacjentów stanowiły kobiety.  
W większości pacjentami leczonymi stacjonarnie były osoby w wieku 65 lat i więcej (54,5%).  
 

Tablica 1. Działalność szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów uzdrowiskowych w 2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Szpitale  

uzdrowiskowe 
Sanatoria  

uzdrowiskowe 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (stan na 31 grudnia) 7 22 

Łóżka w tys. (stan na 31 grudnia) 2,2 5,9 

Pacjenci/kuracjusze leczeni w opiece stacjonarnej w tys. 18,3 59,4 

Średnia liczba dni pobytu pacjentów stacjonarnych 19,2 14,9 

Pacjenci/kuracjusze leczeni w opiece ambulatoryjnej w tys. 3,2 2,7 

 

W 2020 r. z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego korzystali głównie pacjenci krajowi. Cudzo-
ziemcy stanowili niespełna 0,3% kuracjuszy leczonych stacjonarnie. Było to o 0,4 p. proc. 
mniej niż w poprzednim roku. 

 

 

 

                                                           
1 Usługi świadczone w zakładach przyrodoleczniczych funkcjonujących jako komórka szpitala uzdrowiskowego, 
sanatorium lub przychodni wykazywane są łącznie z zakładem macierzystym. 

Średni czas pobytu kuracju-
sza w opiece stacjonarnej 
wyniósł 16,4 dnia 

0,5% 
spadek liczby leczonych w zakła-

dach lecznictwa uzdrowisko-
wego  

w porównaniu z 2016 r. 

 

W 2020 r. w zakładach lecz-
nictwa uzdrowiskowego na 
leczeniu w trybie stacjonar-
nym przebywało 79,3 tys.  
kuracjuszy, a w trybie ambu-
latoryjnym przyjęto 8,5 tys. 
pacjentów 

49,6% 
Spadek liczby kuracjuszy  

w zakładach lecznictwa uzdrowi-
skowego w porównaniu z 2019 r. 
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Tabl. 2. Działalność zakładów lecznictwa uzdrowiskowego według  wybranych powiatów w 2020 r. 

Powiaty 

Zakłady Łóżka 

Kuracjusze  
leczeni  

stacjonarnie ambulatoryjnie 

stan na 31 grudnia w tysiącach 

Województwo kujawsko-pomorskie 33 8423 79,3 8,5 

aleksandrowski 25 5316 47,8 3,9 

bydgoski 1 25 0,1 . 

inowrocławski 6 589 18,8 4,6 

włocławski 1 1170 12,6 0,1 

 

W 2020 r. z leczenia w trybie ambulatoryjnym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego sko-
rzystało łącznie 8,5 tys. pacjentów. Było to o 41,4% mniej niż rok wcześniej.  

 

Wykres 1. Struktura kuracjuszy leczonych stacjonarnie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego  
według sposobu finansowania pobytu w 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z poprzednim rokiem nieznacznie zmieniła się struktura form dofinansowania 
pobytu kuracjuszy stacjonarnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Spadł o 2,2 p. 
proc. udział kuracjuszy, którzy korzystali z dofinansowania z ZUS. Udział innych form finanso-
wania podlegał mniejszym wahnięciom.  

W ofercie szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych znajduje się szereg zabiegów leczniczych.  
W 2020 r. odnotowano 70,7 tys. pacjentów i kuracjuszy korzystających z zabiegów przyrodo-
leczniczych (spadek w stosunku do 2020 r. o 47,6%), którym wykonano 3,6 mln różnorodnych 
zabiegów leczniczych. Było to o 54,8% mniej niż w 2019 r. Kuracjusze najczęściej korzystali  
z kinezyterapii (21,7% zabiegów), a także z elektrolecznictwa, masaży, zabiegów borowino-
wych i światłolecznictwa (odpowiednio 11,8%, 10,6%, 9,9% i 9,8% wszystkich zabiegów). 

 

W 2020 r. w zakładach lecz-
nictwa uzdrowiskowego wy-
konano 3,6 mln zabiegów 
leczniczych 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl  

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl  

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  
Dyrektor Wiesława Gierańczyk  
Tel: 52 366 93 90  
 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów  
Tel: 539 671 457, 532 457 701  
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl  

 

Powiązane opracowania 

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko pomorskim w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych -> Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy -> Zdrowie i ochrona zdrowia 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kuracjusz 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego 

 

mailto:kpobr@stat.gov.pl
mailto:media_USBdg@stat.gov.pl
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/zdrowie-pomoc-spoleczna/ochrona-zdrowia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2019-r-,7,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3188,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2265,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3907,pojecie.html

