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21.08.2020 r. 

 
Lecznictwo uzdrowiskowe i stacjonarne zakłady rehabi-
litacji leczniczej w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim pro-
wadziło działalność 57 zakładów lecznictwa uzdro-
wiskowego, które w ciągu roku przyjęły 118,5 tys. 
kuracjuszy, w tym 104,2 tys. leczonych stacjonarnie. 
W porównaniu do 2018 r. liczba placówek nie zmie-
niła się, natomiast pacjentów było więcej o 7,0%. 
Ponadto funkcjonowały 4 stacjonarne zakłady 
rehabilitacji leczniczej, w których w trybie stacjo-
narnym i ambulatoryjnum leczono 9,7 tys. osób. 
 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowało 16 szpitali uzdrowiskowych (w tym 
2 dla dzieci), 31 sanatoriów uzdrowiskowych, 2 przychodnie i 8 zakładów przyrodoleczniczych 
obsługujących kompleksy uzdrowiskowe1. W porównaniu do 2018 r. liczba tych placówek nie 
zmieniła się. Łączna liczba wszystkich placówek zajmujących się leczeniem uzdrowiskowym 
oraz rehabilitacją leczniczą (61) plasowała nasze województwo na 1. miejscu w kraju.  

Szpitale i sanatoria uzdrowiskowe w końcu roku dysponowały 6,1 tys. łóżek (wzrost o 1,7% 
w porównaniu z 2018 r.). W ciągu roku leczeniem w trybie stacjonarnym objęto 104,2 tys. pa-
cjentów (o 7,3% więcej w stosunku do roku poprzedniego) – 3. miejsce w kraju po województwach 
zachodniopomorskim (192,8 tys.) i kujawsko-pomorskim (152,7 tys.). Wśród kuracjuszy 1,6 tys. 
osób (tj. 1,5%) to dzieci i młodzież do 18. roku życia, a 14,4 tys. (tj. 13,8%) – cudzoziemcy. Liczba 
kuracjuszy z zagranicy w ciągu roku zwiększyła się o 65,4%. W skali kraju cudzoziemcy stano-
wili 6,4% kuracjuszy leczonych stacjonarnie, natomiast w województwie dolnośląskim odse-
tek ten był ponad 2-krotnie wyższy – 13,8%. 
Pacjenci pełnopłatni stanowili 37,6% kuracjuszy leczonych w opiece stacjonarnej (o 2,5 p. proc. 
więcej w porównaniu z rokiem poprzednim); w kraju odsetek ten był nieco wyższy – 38,2%. 

W 2019 r. z leczenia w trybie ambulatoryjnym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w naszym 
województwie skorzystało łącznie 14,3 tys. pacjentów (o 5,0% więcej w porównaniu z rokiem 
poprzednim) – 2. lokata w kraju po województwie kujawsko-pomorskim (18,0 tys.). Blisko 90% 
pacjentów ambulatoryjnych stanowiły osoby korzystające z usług przychodni uzdrowiskowych 
i zakładów przyrodoleczniczych. 

Wśród zabiegów leczniczych wykonanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w 2019 r. 
najbardziej popularne były: kinezyterapia (1,1 mln), zabiegi borowinowe (610,4 tys.), elektro-
lecznictwo (549,5 tys.), wodolecznictwo (489,0 tys.) oraz masaże (432,4 tys.). 
Tablica 1. Działalność zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 

Szpitale i sanatoria uzdrowiskowe        
zakładya 55 43 41 54 52 47 47 
kuracjusze leczeni stacjonarnie 81923 66194 73386 79564 100735 97169 104224 
kuracjusze leczeni w trybie ambulatoryjnym . . . 2661 1951 1649 1697 

Uzdrowiskowe zakłady przyrodolecznicze, 
przychodnie uzdrowiskowe      

 
 

zakładya 16 18 . 10 10 10 10 
kuracjusze leczeni w trybie ambulatoryjnym 14288 4916 . 8898 9238 11923 12554 

Stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczeja . . . 1 2 3 4 
pacjenci/kuracjusze leczeni stacjonarnie . . . 5828 6650 5340 9479 

a Stan w dniu 31 grudnia.  
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie in-
formacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

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

    7,0% 

Wzrost liczby kuracjuszy w zakładach 
lecznictwa uzdrowiskowego r/r 

INFORMACJA PRASOWA 

Pod względem liczby pacjentów ko-
rzystających z leczenia w trybie am-
bulatoryjnym w zakładach lecznic-
twa uzdrowiskowego województwo 
dolnośląskie zajmowało 2. lokatę 
w kraju 

Blisko 30% cudzoziemców korzy-
stających z lecznictwa uzdrowisko-
wego w Polsce wybierało dolnoślą-
skie placówki 

W województwie dolnośląskim 
znajdowało się najwięcej placó-
wek zajmujących się leczeniem 
uzdrowiskowym oraz rehabilitacją 
leczniczą 
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Powiązane opracowania 

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 
w 2019 roku 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. 

Województwo Dolnośląskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2019 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne 

Kuracjusz 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Przychodnia uzdrowiskowa 

Sanatorium uzdrowiskowe 

Szpital uzdrowiskowy 

Uzdrowisko 

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/dzialalnosc-lecznicza-zakladow-lecznictwa-uzdrowiskowego-i-stacjonarnych-zakladow-rehabilitacji-leczniczej-w-2019-roku,12,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/dzialalnosc-lecznicza-zakladow-lecznictwa-uzdrowiskowego-i-stacjonarnych-zakladow-rehabilitacji-leczniczej-w-2019-roku,12,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-dolnoslaskie-podregiony-powiaty-gminy-2019,1,32.html
hhttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
hhttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1946,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3188,pojecie.html
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/134,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/451,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/509,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
mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
mailto:A.Ilczuk@stat.gov.pl
http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/USWroclaw/?modal=admin_todo_tour
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