
Przedmiot kod 
nr w planie 

studiów 
ECTS 

UZDROWISKA POLSKIE TR/2/PP/UP 8b 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny  

Wykłady/ ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: 

wykłady – 13 godz. kontaktowe + 2 godz. 

elearning; ćwiczenia – 13 godz. kontaktowe + 

2 godz. elearning; konsultacje-8 godz. 

Niestacjonarnie: 

wykłady – 9 godz. kontaktowe; ćwiczenia – 9 

godz. kontaktowe; konsultacje-4 godz. 

Język wykładowy polski/angielski  

Forma(y)/ typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia, e-learning, 

konwersatorium, prezentacja multimedialna,  

dyskusja panelowa, przekazywanie wiedzy. 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 6, 

Regiony turystyczne, 

Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, 

Turystyka osób niepełnosprawnych, 

Rekreacja osób niepełnosprawnych. 

Założenia wstępne: 

Podstawy wiedzy z zakresu wychowania 

i promocji zdrowia, turystyki i rekreacji osób 

niepełnosprawnych oraz lecznictwa i turystyki 

uzdrowiskowej. 

Metody dydaktyczne wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja 

panelowa, konwersatorium, samoocena 

wiedzy. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. 

Formy zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu jest średnią 

arytmetyczną dwóch ocen wynikających 

z przedstawionych prezentacji 

multimedialnych i dyskusji panelowych 

zakresu treści przedmiotowych z wykładów. 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach, 

przygotowanie prezentacji multimedialnych, 

opracowań graficznych, referatu, aktywność 

na zajęciach – dyskusja. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 

Cele i zadania przedmiotu: 

– C1 jest zapoznanie studentów z działalnością polskich uzdrowisk statutowych;  



– C2 jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z różnych form działalności 

leczniczej prowadzonej w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, ośrodkach 

rehabilitacyjnych oraz przychodniach;  

– C3 jest zapoznanie studentów z obowiązującymi aktami prawnymi i rozporządzeniami 

ministerstwa zdrowia;  

– C4 jest omówienie właściwości fizyczno-chemicznych naturalnych surowców – tworzywo 

lecznicze – do których należą przede wszystkim wody lecznicze, borowiny oraz gazy;  

– C5 jest omówienie norm czystości komponentów środowiska, jakie obowiązują na 

obszarze uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej.     

 

Treści programowe: 

Wykłady:  

LP Treści programowe 
Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Uzdrowiska jako przestrzeń realizacji 

lecznictwa uzdrowiskowego. Regiony 

bioklimatyczne. Rozmieszczenie uzdrowisk 

statutowych w Polsce 

z uwzględnieniem regionów bioklimatycznych. 

Akty normatywne, na podstawie których 

funkcjonuje lecznictwo uzdrowiskowe. 

Omówienie pojęć: lecznictwo uzdrowiskowe,  

gmina uzdrowiskowa, uzdrowisko, obszar 

ochrony uzdrowiskowej, operat uzdrowiskowy, 

strefy ochronne, urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, naturalne surowce lecznicze, 

właściwości lecznicze klimatu, zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego.  

2/1 K_W06 
C1 

C3 

2.  

Kierunki lecznicze uzdrowisk. Wymagania, 

jakim powinny odpowiadać: szpital 

uzdrowiskowy, sanatorium, przychodnie 

uzdrowiskowe, zakłady przyrodolecznicze, 

pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, 

urządzony odcinek wybrzeża morskiego i 

urządzone podziemne wyrobisko górnicze. 

3/2 
K_W05 

K_W09 

C1 

C3 

3.  
Wymagania, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – 

leczniczy basen, rehabilitacyjny basen.  

2/1 K_W07 
C1 

C3 

4.  

Pojęcie wzorcowego statutu uzdrowiska 

i wzorcowego statutu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej (uzdrowiskowe strefy ochronne 

A, B, C).  

2/1 K_W07 
C1 

C3 

5.  

Zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów 

do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

(przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do 

leczenia uzdrowiskowego, do leczenia 

uzdrowiskowego z uwzględnieniem zakładów 

lecznictwa uzdrowiskowego, 

przeciwwskazania do leczenia 

uzdrowiskowego dzieci).  

2/1 K_W06 
C1 

C3 

6.  

Zasady oraz warunki prowadzenia 

i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego. 

Zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem 

uzdrowiskowym. Nadawanie obszarowi statusu 

uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej lub odebrania powyższych 

praw. Gminy uzdrowiskowe 

2/1 

K_W06 

K_U07 

K_U08 

C1 

C3 



i gminy posiadające status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej. 

7.  

Przepisy karne i zmiany w przepisach 

obowiązujących w ustawie. Dane GUS 

i Ministerstwa Zdrowia dotyczące lecznictwa 

uzdrowiskowego i ochrony środowiska. 

2/2 K_W07 
C1 

C3 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe 
Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Klasyfikacja polskich uzdrowisk 

statutowych ze względu na położenie 

geograficzne; uzdrowiska nizinne, 

nadmorskie, podgórskie, górskie; 

klasyfikacja ze względu na występujące 

naturalne surowce lecznicze; klasyfikacja ze 

względu na profile lecznicze. 

1/1 
K_W09 

K_U02 

C1 

C2 

2.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym nadmorskich uzdrowisk 

polskich: Kamień Pomorski, Świnoujście, 

Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki. 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2 

3.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym nizinnych uzdrowisk polskich: 

Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, 

Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, 

Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój. 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2 

4.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym nizinnych uzdrowisk polskich: 

Gołdap, Solec Zdrój, Horyniec Zdrój, 

Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, 

Konstancin, Wieniec Zdrój. 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2  

5.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym podgórskich uzdrowisk 

polskich: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, 

Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole 

Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2 

6.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym podgórskich uzdrowisk 

polskich: Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, 

Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, 

Muszyna Zdrój, W pienne. 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2 

7.  

Charakterystyka pod względem; 

geograficznym, leczniczym, turystycznym, 

kulturalnym górskich uzdrowisk polskich: 

Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, 

Świeradów Zdrój Lądek Zdrój, Wysowa 

Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój. 

2/1 

K_U07 

K_U08 

K_U09 

C1 

C2 

8.  
Naturalne surowce lecznicze i normy 

czystości komponentów środowiska. 
2/2 

K_U04 

K_U07 

C4 

C5 

 

 

 

 



Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady 9 0,3 

13 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 9 0,3 

8 0,3 Godziny kontaktowe - konsultacje 4 0,1 

4 0,1 E-learning   

5 0,2 Praca w czytelni 10 0,3 

10 0,3 Praca z literaturą 10 0,3 

15 0,6 
Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 22 0,8 

13 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 23 0,9 

81 3 Razem 87 3 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Studia stacjonarne – 35 godzin praktycznych – 1,2 ECTS 

Studia niestacjonarne – 42 godzin praktycznych – 1,5 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: Wiedza uzyskana  

z przedmiotu uzdrowiska polskie umożliwi studentom: 

 podejmowanie pracy administracyjnej w Zakładach Lecznictwa Uzdrowiskowego, 

 wykorzystywanie wiedzy podczas pilotażu wycieczek w wybranych urządzeniach 

uzdrowisk polskich, 

 praktycznego korzystania z obiektów zdrowotnych (SPA, Farm Piękności, itd.) 

funkcjonującym poza powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych, 

 praktycznego rozpoznawania surowców i klasyfikacji zabiegów leczniczych 

w uzdrowiskach. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Normy czystości komponentów środowiska, jakie obowiązują na obszarze 

uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej.  

Ćwiczenia: Tendencje w rozwoju uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i na 

świecie. 

  

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1) Kornak A.S., 1999: Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, 

Kujawsko-pomorskie studium edukacyjne, Bydgoszcz. 

2) Kornak A.S., 2002: Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa 

Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk. 

3) Ponikowska I., 1996: Lecznictwo uzdrowiskowe - podręcznik dla chorych, Toruń. 

4) Ponikowska I., 2007: Kompendium balneologii, Kierunki i wskazania do leczenia 

uzdrowiskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 

5) Sielicka J., Nowak J., Przybyłowicz I., 2005: Informator atlas uzdrowisk polskich. 

Wydawnictwo Daunpol, Warszawa. 

6) Polskie uzdrowiska, 2006: Informator, praca zbiorowa pod red. E. Resel, Wydawnictwo 

Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała. 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 



przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1) Obwieszczenie Marszałka sejmu RP z dnia 5 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Załącznik do obwieszczenia 

MSRP z dnia 3 czerwca 2016 r. (poz.879). 

2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Dz. U. 2005r. Nr 

167. 

3) Uzdrowiska. Terminologia, klasyfikacja i wymagania ogólne, Polski Komitet 

Normalizacyjny PN-2001/Z-11000. 

4) Ujęcia wód mineralnych i leczniczych, Polski Komitet Normalizacyjny, PN-1997/Z- 

11002. 

5) Borowiny. Terminologia i klasyfikacja, Polski Komitet Normalizacyjny, PN-1997/Z-

11003-1. 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 
Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Posiada odpowiednią wiedzę na 

temat: historii lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz regionalizacji 

uzdrowisk ze względu na czynniki 

bioklimatyczne w kraju. Zna 

przepisy prawne zawarte w aktach 

prawnych ustawodawstwa 

leczniczego. Posiada wiedzę 

o operatach uzdrowiskowych. 

Posiada dokładną wiedzę 

o kierunkach lecznictwa 

uzdrowiskowego, wymogach 

ustawowych stawianych zakładom 

leczniczym i urządzeniom 

lecznictwa uzdrowiskowego. 

Wykład  

Kolokwium 

ustne – 

zaliczenie 

cząstkowe  

K_K01 

K_K02 

K_U04 

K_W02 

PTS_KR 

PTS_UW 

PTS_WK 

Potrafi na podstawie uzyskanych 

wiadomości gromadzić dane 

i wykorzystywać je w celu 

praktycznym – strefowanie obszaru 

na strefy ochronne A, B, C. Potrafi 

ocenić infrastrukturę uzdrowiskową, 

urządzenia uzdrowiskowe 

i parkowo-rekreacyjne. 

Ćwiczenia -  

konwersatorium  

Zadania 

projektowe 

– 

prezentacje  

K_U06 

K_U09 

K_K05 

PTS_UW 

PTS_UO 

PTS_KK 

Zdolny do samodzielnej oceny 

przydatności przestrzeni 

uzdrowiskowej, ze względu na 

wzorcowy statut uzdrowiska 

i wzorcowy statut obszaru ochrony 

uzdrowiskowej – nadawania lub 

odbierania powyższych praw. 

Zorientowany w zasadach 

kierowania, prowadzenia 

i finansowania lecznictwa 

uzdrowiskowego.  

Świadomy znaczenia lecznictwa 

uzdrowiskowego w kraju – dane 

Ćwiczenia –

konwersatorium  

Aktywność 

na zajęciach 

– dyskusja 

panelowa  

K_U10 

K_K04 

PTS_UW 

PTS_KK 



GUS i Ministerstwa Zdrowia.   

Autor programu: dr inż. Artur Kieszek 

Data opracowania: październik 2017 r. 

 


