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oD zDrojowISka Do nowoczeSnego centruM oDnowy 
bIologIcznej. 

rozwój uzDrowISk geoterMalnych w polSce 

Wody termalne mogą odgrywać znaczącą rolę w gospodarce naszego kraju z uwagi na 
perspektywiczną bazę zasobową oraz szeroki rynek potencjalnych inwestorów i odbiorców. 
Z tego powodu, w ostatnich latach zainteresowanie wykorzystaniem wód termalnych zdecy-
dowanie wzrosło. Miarą zainteresowania jest liczba zatwierdzonych projektów robót geolo-
gicznych na ich poszukiwanie i rozpoznawanie oraz liczba obowiązujących koncesji na ich 
wydobywanie. Jednym z głównych kierunków wykorzystania potencjału wód termalnych 
w Polsce, oprócz ciepłownictwa, są cele rekreacyjne. Prezentowana praca przybliża historię 
oraz stan obecny wybranych uzdrowisk geotermalnych funkcjonujących na terenie naszego 
kraju (Lądek-Zdrój, Cieplice Śląskie-Zdrój, Ustroń, Inowrocław, Uniejów). Przeprowadzone 
obserwacje zwracają uwagę na zmienny charakter rozwoju branży uzdrowiskowej, wyni-
kający z ogólnych tendencji rynkowych. Przedstawiona krótka charakterystyka wybranych 
kurortów wykorzystujących wody termalne pozwala wysnuć wnioski, iż z biegiem czasu 
tradycyjny model uzdrowiska – oparty przede wszystkim na działalności leczniczej czy 
rehabilitacyjnej, coraz częściej zostaje poszerzony o ofertę wypoczynkową, regeneracyj-
ną i kosmetyczną, tzw. Medical Spa. Ma to związek ze zmieniającym się rynkiem usług 
uzdrowiskowych, który na przestrzeni lat stał się rynkiem konkurencji o klienta. Przedsię-
biorstwa uzdrowiskowe, wychodząc naprzeciw ogólnym trendom promującym zdrowy tryb 
życia oraz atrakcyjny wygląd, dostosowują swoją ofertę również do osób przybywających 
do uzdrowisk w celach rekreacyjnych i profilaktycznych. Mając na uwadze wzrost popy-
tu na usługi rekreacyjne i  kosmetyczne, istotne znaczenie dla podmiotów prowadzących 
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lecznictwo uzdrowiskowe, w pozyskiwaniu nowych klientów będzie miała budowa oferty 
uzdrowiskowej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb i ukierunkowana na wypoczynek, estetykę ciała i poprawę ogólnego stanu zdrowia. 
Taką strategię wykorzystało m.in. najmłodsze polskie uzdrowisko geotermalne Uniejów, 
w którym nowo powstały kompleks basenów spełnia funkcje zarówno lecznicze, jak i rekre-
acyjne. Należy przypuszczać, iż w przyszłości dzięki lecznictwu uzdrowiskowemu opartemu 
na połączeniu komplementarnych funkcji leczniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych, Pol-
ska ma szansę zostać jednym z liczących się krajów na europejskim rynku uzdrowiskowym.
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FroM the health reSort to the MoDern wellneSS center 
the DeVelopMent oF geotherMal health reSortS 

In polanD 

Thermal waters can play a significant role in the Polish domestic economy due to the prospec-
tive resources base and a wide spectrum of potential investors and consumers. Attention to the 
use of thermal waters has substantially increased in recent years. One of the main direction of the 
Polish thermal waters use – omitting the heating industry – is the recreation. The poster presents 
the history and the current state of the selected geothermal health resorts in Poland (Lądek-Zdrój, 
Cieplice Śląskie-Zdrój, Ustroń, Inowrocław, Uniejów). The conducted observations pay attention 
to the variable nature of the health resorts development resulting from the general market ten-
dencies. The presented short profile of the chosen resorts using thermal waters allow to conclude 
that the traditional layout of the health resorts is being increasingly changed. The medical or 
rehabilitation activity is being extended to the holiday and cosmetic offer, the so-called Medical 
Spa. It resulted from the changing health resorts services market – it became the competition 
market to gain the customer. Taking the growing demand for the holiday and cosmetic services 
into account, a very important factor for the subjects operating in this sector is using modern so-
lutions while building their health resorts offer. This can be used to spark the interest of potential 
consumers, as such offers interest the potential consumers as such offer can be adapted to the 
individual needs and oriented towards leisure, body esthetics and improving general health. It 
can be assumed that in the future – thanks to the health resorts medicine based on the connection 
between the complementary medicinal and the holiday-leisure aspects – Poland can become one 
of the major countries on the European health resorts market.
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