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INFORMACJE   

30.09.2022 r. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w 2021 r. 
 

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią 
systemu ochrony zdrowia.  
W końcu 2021 r. usługi z tego zakresu realizowały 
w województwie kujawsko-pomorskim 32 zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego. Placówki te 
dysponowały 8,7 tys. łóżek (2. pozycja po 
województwie zachodniopomorskim), tj. o 3,3% 
większym zasobem niż w roku poprzednim.  

 

Województwo kujawsko-pomorskie z uzdrowiskami Ciechocinek, Inowrocław oraz Wieniec- 
-Zdrój to jedno z 13 województw w Polsce, w których dostępne jest lecznictwo uzdrowiskowe. 

W końcu 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim działały łącznie 32 zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego, tj. 22 sanatoria uzdrowiskowe, 7 szpitali uzdrowiskowych (w tym 1 dla 
dzieci), 1 przychodnia uzdrowiskowa, 1 zakład przyrodoleczniczy oraz 1 stacjonarny zakład re-
habilitacji leczniczej. 

Z leczenia w tych placówkach w omawianym roku skorzystało 117,3 tys. pacjentów i kuracju-
szy (17,7% wszystkich w kraju). Było to o 33,6% więcej osób niż w 2020 r., w którym w związku  
z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 obowiązywały czasowe ograniczenia udzielania 
świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. 

Ze wszystkich pacjentów i kuracjuszy, większość (90,5%) korzystała z leczenia w trybie stacjo-
narnym. Było ono realizowane przez szpitale i sanatoria uzdrowiskowe oraz przez zakład re-
habilitacji leczniczej. Placówki te dysponowały w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2021 r. 8,7 tys. łóżek (17,4% wszystkich w Polsce; 2. pozycja w kraju po województwie za-
chodniopomorskim), tj. o 3,3% więcej łóżek niż w 2020 r. Większość z nich (71,6%) znajdowała 
się w sanatoriach uzdrowiskowych. Najwięcej łóżek dostępnych było w szpitalach i sanato-
riach uzdrowiskowych w powiecie aleksandrowskim z uzdrowiskiem Ciechocinek (61,1% 
wszystkich w województwie). Pozostałymi dysponowały placówki w powiatach inowrocław-
skim z uzdrowiskiem Inowrocław (25,1% łóżek w województwie) i włocławskim z uzdrowi-
skiem Wieniec-Zdrój (13,8% łóżek). 

Z leczenia w trybie ambulatoryjnym realizowanego przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 
w 2021 r. skorzystało 11,2 tys. osób (14,3% wszystkich w kraju), tj. o 31,6% więcej niż w 2020 r. 
Było to 9,5% wszystkich leczonych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w województwie 
kujawsko-pomorskim. 

Pacjentami i kuracjuszami korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego w 2021 r. w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim były w większości kobiety (63,2% wszystkich pacjentów i kuracju-
szy omawianych placówek w województwie).  

Analizując strukturę korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego w 2021 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim zauważamy, że dzieci do 18. roku życia stanowiły zaledwie 1,5% ogółu 
pacjentów i kuracjuszy. W większości leczenie to dotyczyło osób w wieku 65 lat więcej (62,6% 
wszystkich korzystających z leczenia uzdrowiskowego w województwie). 

Z leczenia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w województwie kujawsko-pomorskim 
korzystają też cudzoziemcy. W 2021 r. opieką stacjonarną objętych było 0,4 tys. takich pacjen-
tów i kuracjuszy, tj. o 89,0% więcej niż w 2020 r. Ponad połowę w tej grupie stanowili męż-
czyźni (51,8%). Wśród leczonych cudzoziemców 38,6% to osoby w wieku 65 lat i więcej.  

Omawiane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego wyposażone są w różnorodne udogodnienia 
dla osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. wszystkie te placówki posiadły windy, a 96,9% 
dysponowało pochylniami/podjazdami/platformami ułatwiającymi wejście do budynku.  

 

Ciechocinek, Inowrocław oraz 
Wieniec-Zdrój to trzy uzdrowi-
ska zlokalizowane w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim spo-
śród 45 z Polsce  

 

 44,0% 
wzrost liczby zabiegów zrealizowanych w zakła-

dach lecznictwa uzdrowiskowego  
w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim 

ramach opieki ambul 
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W 2021 r. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego wykonano 5,2 mln zabiegów (18,6% wszyst-
kich w kraju). Było to o 44,0% więcej niż w roku poprzednim. W przewadze (88,2% wszystkich) 
były one wykonywane w ramach opieki stacjonarnej oferowanej przez szpitale i sanatoria 
uzdrowiskowe oraz stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej.  

 

Wykres 1. Struktura zabiegów wykonanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego według  
rodzaju zabiegu w 2021 r. 

 

 
*** 

 
Źródłem zaprezentowanych danych statystycznych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego jest sprawozdawczość 
Głównego Urzędu Statystycznego — sprawozdanie ZD-1 i ZD-2 (łącznie ze szpitalami uzdrowiskowymi Minister-
stwa Obrony Narodowej i sanatoriami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz informacje z re-
jestru uzdrowisk dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdro-
wie/rejestr-uzdrowisk-i-obszarow-ochrony-uzdrowiskowej-wraz-z-kierunkami-leczniczymi). 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 

Tel: 539 671 457, 532 457 701 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Tel: 539 671 457 

e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 
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Powiązane opracowania 

Opracowania sygnalne – Zdrowie. Pomoc społeczna 

Informacje prasowe – Kształcenie kadry medycznej na uczelniach 

Informacje prasowe – Krwiodawstwo 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy (DBW) – Zdrowie i Ochrona zdrowia 

Bank Danych Lokalnych (BDL) – Ochrona zdrowia, Opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Uzdrowisko 

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego 

Zakład przyrodoleczniczy 

mailto:media_USBdg@stat.gov.pl
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/ksztalcenie-kadry-medycznej-na-uczelniach-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-roku-akademickim-20182019,292,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/ksztalcenie-kadry-medycznej-na-uczelniach-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-roku-akademickim-20182019,292,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/krwiodawstwo-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2020-r-,312,1.html
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2265,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3187,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3907,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3071,pojecie.html

