
  Logistyka 

 

174    AUTOBUSY   9/2017 

Magdalena Pieniążek, Małgorzata Legwant-Wójcicka, Anna Płatek-Kępińska 

OFERTA USŁUG ORAZ DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA UZDROWISKA          
KRYNICA-ZDRÓJ 

 

Leczenie uzdrowiskowe jest coraz chętniej wybierane przez pacjentów, ze względu na kompleksowe połączenie 
zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i balneologicznych. Z reguły trwa ono 3 tygodnie, więc jest to 
okres czasu rekonwalescencji, który może w istotny sposób wpłynąć na stan zdrowia. Terapia jest systematyczna a 
zabiegi można łączyć tak, aby wzajemnie się intensyfikowały. To, co ma duże znaczenie to dostępność komunikacyjna 
uzdrowiska, ponieważ mimo przewagi pacjentów korzystających z własnego samochodu, część kuracjuszy dociera do 
ośrodka innym rodzajem transportu. Krynica-Zdrój charakteryzuje się posiadaniem złóż wód leczniczych, dlatego w 
artykule zwrócono uwagę na schorzenia układu pokarmowego, które można leczyć i łagodzić wodami mineralnymi  

Celem artykułu była ocena spektrum usług oraz dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Krynica-Zdrój. Badania 
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza  ankiety.  

 

Wstęp 
 

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia 
szpitalnego lub ambulatoryjnego i dlatego, tego typu forma 
rekonwalescencji jest coraz bardziej popularna. Pacjenci w 
trakcie kuracji mają możliwość skorzystania z zabiegów 
fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i 
balneologicznych, dostosowanych do ich stanu zdrowia. Uuczą 
się również prozdrowotnego stylu życia. Uzdrowiskowe leczenie 
sanatoryjne dorosłych trwa 21 dni. Pobyt w sanatorium jest 
częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu 
wypoczynkowego. Pacjent ponosi również koszty przejazdu na 
leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego. Z tego 
względu ważnym aspektem jest dostępność komunikacyjna 
uzdrowiska, którą zapewnia sieć dróg krajowych i wojewódzkich 
oraz połączenia kolejowe.i autobusowe z wieloma miastami w 
Polsce.  

Pacjenci przebywający w uzdrowisku mają ustalony i na 
bieżąco korygowany programu leczenia balneologicznego, 
codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne 
interwencje lekarskie oraz całodobową opiekę pielęgniarską. 
Osoby ubezpieczone, które otrzymały skierowanie na 
sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, ponoszą także częściowe 
koszty wyżywienia i zakwaterowania. W tym przypadku 
wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i 
sezonu.  

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie oceny 
turystów i kuracjuszy na temat walorów zdrowotnych, 
atrakcyjności turystycznej i dostępności komunikacyjnej 
uzdrowiska Krynica-Zdrój. Badania przeprowadzono metodą 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Przy wyborze próby reprezentatywnej wykorzystano 

dobór warstwowy. Poszczególne warstwy tworzono 
uwzględniając miejsce pochodzenia respondentów. 

 
1. Leczenie uzdrowiskowe 

 
Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub 

wypadku, albo z powodu choroby zawodowej pacjent wymaga 
określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, 
może skorzystać z tego rodzaju leczenia. W uzdrowisku 
wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i czynniki 
fizyczne takie jak: 
 wody mineralne, 
 borowiny, 
 bodźce klimatoterapeutyczne, 
 hydroterapia, 
 fizykoterapia, 
 kinezyterapia. 

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie 
pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do 
uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z 
zabiegów leczniczych. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 
wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę 
aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące 
przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan 
zdrowia. Jest to istotne ze względu na to, że leczenie 
uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia 
mogą ulegać zaostrzeniu.  

W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych uzdrowisko 
powinno zagwarantować wykonanie każdemu z kuracjuszy, co 
najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym 
(turnusie). Standardowo wykonuje się, co najmniej 3 zabiegi 
fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg 
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bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) 
przez 6 dni zabiegowych w tygodniu [10]. 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych stanowi, że 
uzdrowiskiem jest obszar na terenie, którego prowadzone jest 
lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i 
ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych 
surowców leczniczych, któremu został nadany status 
uzdrowiska. Status taki może być nadany obszarowi, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 
 posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o 

potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach 
określonych w ustawie, 

 posiada klimat charakteryzujący się właściwościami 
leczniczymi potwierdzonymi na zasadach określonych w 
ustawie, 

 na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, 

 spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska 
wymagania w stosunku do środowiska, 

 posiada również infrastrukturę techniczną w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie 
transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę 
odpadami [19]. 

Istnienie warunków, które zostały określone w ustawie ma 
istotny wpływ na atrakcyjność turystyczną uzdrowisk, ponieważ 
wiele osób wybiera, jako miejsca wypoczynku te miejscowości, 
które posiadają atrakcyjne i prozdrowotne środowisko naturalne 
[16, s. 74].  

Ze względu na to, iż stosowane w lecznictwie 
uzdrowiskowym leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne 
mają charakter bodźców leczniczych pojawiają się często 
reakcje adaptacyjne i kompensacyjne. Zabiegi stosowane są 
regularnie, co wyzwala w organizmie stopniowe sumowanie się 
reakcji i przestrojenie w kierunku przywrócenia równowagi na 
wyższym poziomie, a więc objawy regeneracji ustroju. Metody 
balneologiczne mają znaczenie trenujące oraz usprawniające 
funkcjonowanie wielu układów fizjologicznych, przyśpieszając 
procesy regeneracyjne. Działanie to jest stopniowe, jednak 
wolniej powstające rezultaty są trwalsze w stosunku do innych 
metod leczenia zachowawczego [17]. 

 
2. Schorzenia układu pokarmowego 

 
Schorzenia układu pokarmowego są bardzo często 

spotykane, jednak w większości przypadków nie są groźne. 
Zazwyczaj prezentują się jako niestrawności, łatwe do 
wyleczenia. Niestety istnieje wiele chorób, zazwyczaj 
przewlekłych, które dotyczą układu pokarmowego i stwarzają 
większy problem dla pacjenta. Są to między innymi: 
 nowotwory układu pokarmowego, 
 choroba wrzodowa żołądka, 
 choroba wrzodowa dwunastnicy, 
 kamica żółciowa, 
 marskość wątroby, 
 ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, 

 zaparcia, 
 refluks, 
 zespół jelita drażliwego, 
 ostre wirusowe zapalenie wątroby [2, s. 1262-1279]. 
W zależności od rodzaju schorzenia i ewentualnych 

przeciwwskazań, pacjent jest poddawany leczeniu, rehabilitacji i 
dopasowana zostaje odpowiednia dieta. Ze względu na częsty 
przewlekły charakter choroby, zaleca się pobyt w uzdrowisku. 
Indywidualnie dopasowany program usprawniania, dobrane 
zabiegi (np. kuracje wodami mineralnymi) są skuteczną formą 
radzenia sobie z danym schorzeniem. Układ pokarmowy oraz 
metaboliczny są bardzo podatne na wpływ środowiska, dlatego 
objawy z ich strony są bardzo częste. Wody lecznicze wpływają 
w istotny sposób na fizjologię organizmu. Ich działanie 
neutralizuje lub zakwasza treść żołądka, zwiększa albo 
ogranicza wydzielanie moczu i zmienia jego pH. Przyśpieszają 
pracę jelit, wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową, 
uzupełniają niedobór danych minerałów [1, s. 153-169; 9]. 
Należy podkreślić, że wody lecznicze spożywa się w mniejszych 
ilościach, niż zwykłe wody mineralne i minaryzowane dostępne 
w sklepie. Konsumuje się je również powoli, najczęściej na 
czczo. Wynika to z dużej zawartości poszczególnych 
składników. 

 
3. Uzdrowisko Krynica-Zdrój  

 
3.1. Historia uzdrowiska i charakterystyka profilu 
leczniczego 
 

Krynicy-Zdrój to uzdrowisko górskie, położone w Beskidzie 
Sądeckim nad potokiem Kryniczanka. Do jej podstawowych 
walorów uzdrowiskowych obok klimatu, o cechach 
podalpejskich zalicza się naturalne wody mineralne i borowiny.  

Pierwsze badania krynickich wód zostały dokonane przez 
prof. Uniwersytetu Lwowskiego – Baltazara Hacqueta w roku 
1788, który przeprowadzał pierwsze analizy chemiczne. W roku 
1793 Franciszek Stix V. Saunbergen, odkupił źródła od 
miejscowych chłopów z przeznaczeniem na eksploatacyjne 
cele.  

W tym czasie intensywne prace badawcze nad określeniem 
leczniczych właściwości wód występujących w okolicy, 
zaowocowały uruchomieniem w 1804 pierwszego zakładu 
kąpielowego, a trzy lata później Krynica otrzymała oficjalny 
status zdroju kąpieloweg, Już w roku 1808 uruchomiono 
pierwszą rozlewnię wód mineralnych, po czym bardzo szybko 
nastąpił rozwój uzdrowiska. 

Bardzo dynamiczny rozwój funkcji uzdrowiskowych nastąpił 
jednak z chwilą przyjazdu w 1856 roku do Krynicy prof. Józefa 
Dietla, który kierując Komisją Balneologiczną doprowadzil do 
opracowania planów rozwojowych kurortu. Józef Dietl, jako 
twórca naukowej klasyfikacji polskich wód leczniczych, 
propagator wykorzystywania dostępnych lokalnie naturalnych 
surowców w leczeniu różnych chorób, uważany jest za ojca 
balneologii.  W roku 1857 w Krynicy znajdowało się już 17 
obiektów zdrojowych z 57 pokojami dla kuracjuszy oraz z 28 
łazienkami służącymi do celów zabiegowych. 

Lata świetności to jednak okres międzywojenny, kiedy to 
Krynica w krótkim czasie staje się jednym z najpopularniejszych 
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ośrodków ekskluzywnego wypoczynku w Europie. W tym czasie 
dla polepszenia obsługi kuracjuszy rozbudowywana została 
infrastruktura towarzysząca funkcji uzdrowiskowej, m.in.: 
restauracje, hotele, kawiarnie, galerie, sale koncertowe. 
 
Tab.1. Charakterystyka wód mineralnych występujących w 
Krynicy [9]. 

Woda Charakterystyka 

Zdrój 
Główny 

0,32% Szczawa wodorowęglanowo-wapniowa, 
manganowa z dużą zawartością bezwodnika 
kwasu węglowego. 
Stosuje się przy schorzeniach przewodu 
pokarmowego, niektórych chorobach żołądka 
(nieżyt niedokwaśny i bezkwaśny), anemiach, 
krzywicach niedokrwistości oraz zaburzeniach 
gruczołów dokrewnych. 

Zdrój 
Słotwinka 

0,41% Szczawa wodorowęglanowo-magnezowo-
sodowo-wapniowa, żelazista. 
Stosowana w przewlekłych nieżytach przewodu 
pokarmowego, schorzeniach przewodu 
pokarmowego, miażdżycy, zaburzeniach 
gruczołów dokrewnych dróg moczowych, 
chorobach wynikłych z niedoboru magnezu 
(nerwice, stany stresowe itp.). 

Jan 

0,071% Szczawa słabo zmineralizowana z 
przewagą wodorowęglanu wapnia. 
Bardzo moczopędna, idealna w leczeniu kamicy 
nerkowej i w przewlekłych stanach zapalnych dróg 
moczowych. Stosowana również przy skazie 
moczanowej, miażdżycy i cukrzycy, gdyż obniża 
poziom cholesterolu we krwi. 

Józef 

 0,11%  Szczawa wodorowęglanowo-wapniowa. 
Silne działanie moczopędne. 
Stosowany w leczeniu schorzeń dróg moczowych i 
nerek, a także przy niektórych schorzeniach 
przewodu pokarmowego, oraz przy leczeniu 
niedokrwistości. 

Mieczysław 

 0,42%  Szczawa wodorowęglanowo-wapniowa. 
Stosuje się go przy chorobach przewodu 
pokarmowego, nerek, skazie moczanowej oraz 
niedokrwistości. 

Tadeusz 

 0,38%  Szczawa wodorowęglanowo-wapniowa z 
dużą zawartością żelaza. 
 Stosowana przy nadkwasocie żołądka, 
niedowładzie żołądka, nieżytach jelita cienkiego, 
wrzodziejących nieżytach jelita grubego oraz przy 
niedokrwistości, a także przy niektórych 
alergicznych schorzeniach przewodu 
pokarmowego. 

Zuber 

2,14% Szczawa wodorowęglanowo – sodowo - 
magnezowa, borowa (jedna z najsilniejszych w 
Europie). Pomaga w leczeniu nadkwasoty, 
stosowana przy schorzeniach przewodu 
pokarmowego, głównie w leczeniu choroby 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, wątroby, dróg 
żółciowych i cukrzycy. Łagodzi także przykre 
objawy nadużycia alkoholu. 

Kryniczanka 

Odmineralizowana woda ze Zdroju Głównego 
Bardzo smaczna, z dużą zawartością naturalnego 
dwutlenku węgla. Pobudza apetyt, ułatwia 
trawienie, reguluje przemianę materii. 

 

Te zbudowane obiekty, służące obsłudze kuracjuszy 
zachwycają swoją funkcjonalnością, architekturąi i wystrojem do 
chwili obecnej. Przykładem może być Stary Dom Zdrojowy, 
który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych obiektów w 
Krynicy (fot. 1) 

 

 

Fot. 1. Stary Dom Zdrojowy [11]. 
 

 Ponadto widnieje on na butelkach i innych opakowaniach 
wszystkich mineralnych wód krynickich. W budynku znajduje się 
pijalnia wody i źródło Mieczysław [19]. 

Krynica-Zdrój jest obecnie dużym ośrodkiem lecznictwa 
uzdrowiskowego i sanatoryjnego. W mieście znajdują się liczne 
sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, a także odwierty, pijalnie i 
rozlewnie wód mineralnych i leczniczych, Do obecnie 
eksploatowanych należą wody mineralne, których 
charakterystyę przedstawiono w tabeli 1. 

Składniki zawarte w Kryniczance (w ilości ok. 2500 mg/l) 
umiejscawiają ją na jednym z pierwszych miejsc wśród wód 
mineralnych. Zawiera minerały potrzebne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu: sód, potas, wapń, magnez, fluor i lit. 
Wysoka zawartości składników mineralnych działa korzystnie na 
organizm. Między innymi reguluje czynności układu nerwowo-
mięśniowego, działa antystresowo oraz przeciwalergicznie, 
zapobiega zawałom serca oraz miażdżycy naczyń 
krwionośnych, obniża poziom cholesterolu we krwi. Woda ta 
zalecana jest zarówno w celach zdrowotnych jak i 
profilaktycznych do codziennej konsumpcji [12].  

Źródło wody mireralnej Kryniczanka, nazywanej darem 
natury znajduje się na wprost Pijalni Głównej (fot. 2), położonej 
na deptaku, w centrum Krynicy. 

Mimo iż najbardziej charakterystycznym dla Krynicy profilem 
leczniczym są kuracje wodami leczniczymi [6], to oprócz nich 
uzdrowisko oferuje szeroki wachlarz zabiegów, 
ukierunkowanych na leczenie różnych schorzeń (tab. 2),  

W uzdrowisku Krynica-Zdrój leczone są między innymi 
choroby takie jak: 
 układu nerwowego, 
 układy pokarmowego, 
 reumatologiczne, 
 górnych dróg oddechowych, 
 krwi i układu krwiotwórczego, 
 nerek i dróg moczowych, 
 kobiece. 
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Fot. 2. Nowa Pijalnia Wód Mineralnych w Krynicy-Zdroju  [13]. 
Do obiektów oferujących kompleksową paletę zabiegów należy 
m, in. Nowy Dom Zdrojowy przedstawiony na fotografii 

 
Fot. 3. Nowy Dom Zdrojowy [15]. 
 

Został wybudowany w latach 1938-1939 według projektu 
Witolda Minkiewicza i oddany do użytku na krótko przed 
wybuchem II wojny światowej. Do jego budowy przystąpiono z 
chwilą, kiedy Stary Dom Zdrojowy nie mógł pomieścić ciągle 
zwiększającej się w latach 30. XX wieku liczby kuracjuszy [18]. 

Krynica-Zdrój jest nie tylko ważnym ośrodkiem 
uzdrowiskowym, lecz także miejscem wielu wydarzeń 
kulturalnych. Najbardziej popularne to:  

Wystawy w Muzeum Nikifora (fot. 4), w którym 
zgromadzono 77 prac artysty i jego bardzo skromny warsztat 
pracy, na który składały się: skrzynia z pędzlami i pieczątki, 
którymi podbijał swoje obrazki.  
Ponadto eksponowane są tam zdjęcia artysty, a także książki 
polskie i zagraniczne opisujące jego twórczość, katalogi i 
zaproszenia na wystawy [7]. 

 

Tabela 1. Zabiegi wykonywane w Uzdrowisku Nałęczów 
Zabieg Rodzaj zabiegu 

Fizykoterapia 

bioptron laseroterapia 
diadynamik magnetoterapia 
diatermia krótkofalowa masaż suchy 
elektrosymulacja masaż uciskowy 
fonoforeza sollux 
galwanizacja tens 
Interferencja terapuls 
jonoforeza tlenoterapia 
krioterapia miejscowa ultradźwięki 

 

Hydroterapia 

aquatonic kąpiel  kwasowęglowa sucha 
bicze kąpiel perełkowa 
okłady fango masaż podwodny 
hydromasaż masaż wirowy 
inhalacje lekowe masaż wirowy kończyn dolnych 
inhalacje solankowe masaż wirowy kończyn górnych 
kąpiel kwasowęglowa natryski 

 

Kinezyterapia 

czynne ćwiczenia oddechowe gimnastyka grupowa lekka , średnia 
ćwiczenia czynne wolne gimnastyka pooperacyjna lekka, srednia 
ćwiczenia czynno-bierne trening interwałowy na cykloergometrze rowerowym 
ćwiczenia ogólne(refleksoterapia) trening interwałowy na cykloergometrze (ergoline) 
ćwiczenia kręgosłupa trening marszowy z przyborami(nornic walking) 
ćwiczenia ogólnousprawnijące 
inwidualne 

trening stacyjny (na przyrządach i atlasie) 

ćwiczenia ogólno indywidualne (rotor) wyciąg kręgów szyjnych 
 

Inne zabiegi 
echo serca holter EKG 
holter ciśnieniowy RR próba wysiłkowa 
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Fot. 4. Muzeum Nikifora Krynickiego [8]. 
 
 Festiwale, koncerty i werisaże w nowe sali koncertowej 

Pijalni Głównej, 
 Cykliczne spotkania polityków i przedsiębiorców z Europy 

Centralnej i Wschodniej pod nazwą „Forum 
Ekonomiczne”. 
 

3.2. Lokalizacja i dostępność komunikacyjna 
 
Gmina Krynica-Zdrój leży w województwie małopolskim, w 

południowo-wschodniej części powiatu nowosądeckiego, we 
wschodniej części Beskidu Sądeckiego. Gmina zajmuje obszar 
o powierzchni 14 513 ha (w  tym  miasto  Krynica – 3 968 ha). 
W jej skład wchodzi osiem sołectw: Berest, Czyrna, 
Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, 
Polany i Tylicz (rys. 1). 

 

 

Rys.1. Mapa Krynicy-Zdrój [5]. 

Siedzibą władz gminy jest Krynica-Zdrój. Gminę 
zamieszkuje 16 809 osób (ok. 8,2 % ogółu mieszkańców 
powiatu), z czego prawie 65,6% w mieście Krynica. Gmina 
Krynica-Zdrój charakteryzuje się średnim wskaźnikiem gęstości 
zaludnienia, wynoszącym 116 osób/km2 (średnia dla powiatu 
wynosi 125 os./km2). Od północy gmina graniczy z gminą 

Grybów, od zachodu z gminami Piwniczna-Zdrój i Łabowa, od 
południa z gminą Muszyna. Granicę południowo-wschodnią 
stanowi odcinek granicy państwowej Polski i Słowacji. 

W 1911 roku do Krynicy doprowadzono linię kolejową. 
Wtedy dostęp do miejscowości stał się łatwiejszy, a tym samym 
rosła popularność kurortu  

Obecnie dostępność komunikacyjną gminy zapewnia układ 
dróg krajowych i wojewódzkich. Przez teren gminy przebiega 
droga krajowa nr 75 Brzesko – Krynica-Zdrój i droga Tarnów – 
Grybów – Krzyżówka, która łączy się z ważnym traktem 
karpackim biegnącym na linii Żywiec – Ustrzyki Dolne. Krynica-
Zdrój, posiada również połączenie kolejowe z Muszyną, będące 
odnogą szlaku kolejowego Nowy Sącz-Leluchów [14].  

Istnieje także możliwość skorzystania z komunikacji 
lotniczej, dla osób mieszkających poza Polską, ponieważ 
uzdrowisko Krynica-Zdrój znajduje się w obszarze ciążenia 
dwóch lotnisk, w Krakowie i Katowicach. Odległość do Krakowa-
Balic wynosi 140 km, a czas pokonania tej trasy to 2 godz. 20 
min. Dystans do Katowic-Pyżowic wynosi 220 km, a czas 
dojazdu do lotnisko mieści się w granicy ok. 2 godz 50 min. 
[Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., s. 2051—
2061].  
 
4. Analiza jakości świadczonych usług w aspekcie 

przeprowadzonych badań 
 
4.1. Cel i metody badań   

 
Celem badań było uzyskanie oceny turystów i kuracjuszy 

na temat walorów zdrowotnych, atrakcyjności turystycznej i 
dostępności komunikacyjnej uzdrowiska Krynica-Zdrój.  

Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku 2016 
roku wśród 200 osobowej grupy turystów i kuracjuszy 
odwiedzających Krynicę-Zdrój. Badania przeprowadzono 
metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety [19]. Przy wyborze próby 
reprezentatywnej wykorzystano dobór warstwowy. 
Poszczególne warstwy tworzono uwzględniając miejsce 
pochodzenia respondentów.  

Wśród 200 respondentów poddanych badaniom, 
największą grupę (27%) stanowiły osoby zamieszkałe w 
województwie małopolskim, 21% pochodziło z województwa 
śląskiego, ze świętokrzyskiego przyjechało16% z 
mazowieckiego, 14%, 7% z warmińsko - mazurskiego, a 7% z 
pomorskiego i 4% z zachodnio – pomorskiego.  Pozostałe 
województwa były reprezentowane przez 11% badanych. 
Kobiety stanowiły 55% respondentów. W przedziale wiekowym 
od 18 do 30 roku życia znajdowała się grupa 12% badanych, od 
31 do 45 lat - 25%, od 46 do 60 lat - 24%, natomiast 35% 
respondentów było starszych. Wśród ankietowanych z 
wykształceniem podstawowym i zawodowym było 14% 
respondentów, z wykształceniem średnim - 54%, natomiast z 
wyższym - 32%. Osoby czynne zawodowo stanowiły 45% 
respondentów, natomiast emeryci i renciści 36%. Pozostali 
ankietowani to uczniowie, studenci i osoby niepracujące. 
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4.2. Wyniki badań 
 

Wśród osób odpowiadających na pytania ankietowe 
znalazła się największa liczba kuracjuszy przebywających w 
sanatorium 3 tygodnie lub dłużej (57%), na pobyt 
dwutygodniowy zdecydowało się 32% respondentów, natomiast 
nieco krócej przebywało w Krynicy-Zdroju 11% turystów, lecz 
tylko połowa z nich poniżej 5 dni. Krótsze pobyty dotyczyły w 
większości osób przebywających w Krynicy Zdrój w celach 
turystycznych lub potraktowały miejsce pobytu, jako atrakcyjną 
przerwę w dłuższej podróży. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczącą źródła informacji o 
uzdrowiskuduża grupa (40%) stwierdziła, że informację tą 
otrzymała od lekarza. Wśród pozostałych respondentów 28% to 
osoby, które już wcześniej przebywały w uzdrowisku oraz 17% 
to te, które uzyskały informacje z Internetu. Pozostała grupa 
otrzymała informacje od znajomych lub z innych źródeł 
informacji, Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie 
przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2. Źródło informacji o możliwościach pobytu w Krynicy-
Zdroju. 
 

Preferowanymi miesiącami były miesiące letnie, a 
najchętniej wybierany był przełom lipca i sierpnia. Miesięczny 
rozkład zainteresowania pobytem w uzdrowisku przedstawiono 
na rysunku 3. 

 

 

Rys. 3. Preferowane miesiące przewidziane na pobyt w Krynicy- 
Zdroju. 

Rzeczywisty procentowy rozkład ilości osób przebywających 
w Krynicy kształtuje się odmiennie od preferencji respondentów 
(rys.4). 

 

 

Rys. 4. Miesięczny procentowy rozkład ilości osób 
przebywających w Krynicy-Zdroju 
 

Dzieje się tak z tego powodu, że znaczna większość 
badanych nie miała wpływu na to, kiedy przyznano im pobyt 
sanatoryjny.  

Druga część badania została przeprowadzona w 
Sanatorium Budowlani. 

W odpowiedzi na pytanie, z jakich zabiegów ankietowani 
korzystali najchętniej zdecydowana większość respondentów 
wybrała kurację wodami mineralnymi. Dużym uznaniem cieszyły 
się także masaże oraz inhalacje. Graficzny obraz preferencji 
kuracjuszy przedstawiono na rysunku 5.  
 

 

Rys. 5. Zabiegi najchętniej wybierane przez kuracjuszy 
przebywających w Krynicy-Zdroju.  
 

Zdaniem respondentów, którzy przebywali w Krynicy-Zdroju  
więcej niż jeden raz oraz skorzystali z zabiegów 
fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i 
balneologicznych w widocznym stopniu zmniejszyły się 
istniejące do tej pory dolegliwości. Zapoznali się oni również z 
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formami prozdrowotnego stylu życia, propagowanego przez 
tarapeutów pracujących w uzdrowisku. 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie środka 
transportu, którym dostali się do uzdrowiska, ich opinie zostały 
przedstawione na rysunku 6. Badani w celu dojechania do 
uzdrowiska, w zdecydowanej większości korzystali z prywatnych 
samochodów. Duża grupa osób korzystała z przyjazdu 
pociągiem. 

 

28%

42%

18%

12%

Samochodem

Autokarem

Pociągiem

Inny

 

Rys. 6. Środek transportu wybrany przez pacjentów w celu 
dojazdu do uzdrowiska 
 

Za największe atrakcje turystyczne respondenci uznali 
Nową Pijalnię Wód Mineralnych oraz Stary Dom Zdrojowy. 
Hierarchię atrakcyjności obiektów turystycznych i 
uzdrowiskowych w Krynicy-Zdroju przedstawiono na rysunku 7. 
 

32%

28%

16%

12%

7% 5%

Pijalnia

Stary Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Muzeum Nikifora

Stare Łazienki

Wyciąg narciarski Czarny 
Potok

 

Rys. 7. Hierarchia atrakcyjności obiektów turystycznych i 
uzdrskowych w Krynicy-Zdroju 
 

W badaniach zastosowano również metodę wywiadu 
bezpośredniego wśród osób o widocznej niepełnosprawności. 
Pytania dotyczyły stopnia dostosowania obiektu do możliwości 
korzystania z niego przez osoby mające problem z poruszaniem 
się. Respondenci bardzo pozytywnie ocenili rozwiązanie tego 
problemu na terenie sanatorium „Budowlani”. Ciągi 
komunikacyjne (podjazdy windy i korytarze) w pełni 
przygotowane są do poruszania się za pomocą wózków 
napędzanych mięśniami oraz wózków napędzanych 

elektrycznie. Osoby niepełnosprawne na terenie sanatorium 
mogą poruszać się bez ograniczeń, a kabiny są w pełni 
przystosowane do korzystania z zabiegów przez te osoby. 
 
5. Podsumowanie 

 
Uzdrowisko Krynica-Zdrój jest popularnym miejscem 
wypoczynkowym i leczniczym dla pacjentów. Najczęściej 
wybierali oni pobyty 2-3 tygodniowe w okresie letnim. 
Respondenci byli w różnych grupach wiekowych, zarówno były 
to osoby starsze jak i uczniowie oraz studenci. Wskazuje to na 
uniwersalny charakter uzdrowiska, w którym zabiegi i program 
usprawniania jest dopasowywany do każdego pacjenta. 
Krynica-Zdrój jest znana z posiadania złóż wód leczniczych, 
stąd najchętniej preferowanym zabiegiem była kuracja wodami 
mineralnymi. Równie chętnie pacjenci korzystali z masaży 
klasycznych i inhalacji. Respondenci wskazali Nową Pijalnię 
Wód Mineralnych, jako największą atrakcję turystyczną, co 
podkreśla rolę wód leczniczych w tym rejonie. Wody lecznicze 
pełnią bardzo istotną rolę w przypadku schorzeń układu 
pokarmowego. Układ pokarmowy oraz metaboliczny są bardzo 
podatne na wpływ środowiska, dlatego objawy z ich strony są 
bardzo częste. Wody lecznicze wpływają w istotny sposób na 
fizjologię organizmu. Mogą neutralizować lub zakwasić treść 
żołądka, zwiększyć lub ograniczyć wydzielanie moczu i zmienić 
jego pH. Przyśpieszają pracę jelit, wpływają na gospodarkę 
wodno-elektrolitową, uzupełniają niedobór określonych 
minerałów. Z tego powodu przy wyborze wody leczniczej nie 
wolno kierować się tylko smakiem czy opinią innych. 
Dawkowanie wody leczniczej powinno być zapisane przez 
lekarza, dlatego najbezpieczniej jest wprowadzić kurację w 
uzdrowisku niż samodzielnie.  

Infrastruktura dojazdowa do Krynicy Zdrój jest dobrze 
rozwinięta i najczęściej pacjenci dostają się do ośrodka swoim 
prywatnym samochodem. Najrzadziej wybierana jest podróż 
pociągiem lub innym środkiem transportu. Dobrze 
zorganizowana sieć dróg w zdecydowanym stopniu wpływa 
pozytywnie na możliwość dojazdu własnym autem, dzięki 
czemu Krynica-Zdrój jest nie tylko ważnym punktem na mapie 
uzdrowisk, ale także łatwo dostępną destynacją dla 
podróżujących. 
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Services offer and availability of communication 

of health resort Krynica-Zdrój 
 
Health resort`s treatment is increasingly eagerly chosen by 
patients, due to a comprehensive combination of 
physiotherapeutic, kinesitherapeutic and balneological 
procedures. Usually it takes three weeks, so this is a period of 
recovery time, which can have a significant impact on health. 
Therapy is systematic, treatments can be combined to intensify 
one another. What is important is the communication 
accessibility of the health resort, because despite the advantage 
of patients using their own car, some of the patients get to the 
center by other means of transport. Krynica-Zdrój is 
characterized by the possession of medicinal waters, so the 
article highlights the diseases of the digestive system, which 
can be treated and mitigated by mineral water. 
The aim of the article was to evaluate the service spectrum and 
communication accessibility of the Krynica-Zdrój Health Resort. 
The study was carried out using the diagnostic survey method, 
using the author's own method 
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