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Synopsis.  Skoncentrowano siê na zwi¹zkach miêdzy koncepcjami marketingu terytorialnego a problematyk¹
konkurencyjno�ci  (konkurencyjno�ci destynacji turystycznej). Na kanwie koncepcji i modeli konkurencyjno�ci
destynacji  turystycznej skoncentrowano siê na wynikach polskich badañ nad konkurencyjno�ci¹ i ich zwi¹zków
z koncepcjami marketingu terytorialnego. Odnosz¹c siê do czynników podnoszenia konkurencyjno�ci miejsca
destylacji, pos³u¿ono siê przyk³adem wspó³pracy miêdzy miastem �winouj�cie a �Uzdrowiskiem �winouj�cie� S.A.

 Wstêp
W 2010 roku mija 30 lat, gdy Porter [1980] opublikowa³ pracê stanowi¹c¹ podwaliny problema-

tyki konkurencyjno�ci, 15 lat od chwili, gdy Middleton [1995] sformu³owa³ piêciosk³adnikowy
model ogólnego produktu turystycznego oraz 10 lat od momentu, w którym Ritchie i Crouch [2000].
wprowadzili do badañ nad turystyk¹ pojêcie konkurencyjno�ci destynacji. Mo¿na wiêc bez ryzyka
pope³nienia b³êdu stwierdziæ, ¿e ostatnie æwieræwiecze XX wieku to okres dominuj¹cego wp³ywu
marketingu na nauki ekonomiczne i inne, tak w zakresie pojêæ, definicji, jak te¿ metodologii badaw-
czej. Równocze�nie daje siê zauwa¿yæ ewolucjê teorii marketingu w kierunku nowych zastosowañ,
co uzewnêtrznia siê oddzia³ywaniem sprawdzonych metod wykorzystywanych dla pobudzenia
przedsiêbiorstw do rozwoju zagospodarowania przestrzennego kraju [Kotler 1994]. Po³¹czenie
elementów ekonomii oraz marketingu z czynnikiem przestrzeni leg³o u podstaw sformu³owania
terminu �marketing terytorialny�.

O ile przed æwieræwieczem niewielu badaczy problematyki rozwoju lokalnego dostrzeg³o wp³yw
idei marketingu na kszta³towanie wizerunku wybranych wycinków terytorium kraju oraz na po-
strzeganie regionów, miast i miejscowo�ci na subiektywnych �mapach� ka¿dego obywatela, to
obecnie sytuacja odwróci³a siê i  mamy do czynienia z nowym czynnikiem regionotwórczym, z
przebogat¹ literatur¹ ekonomiczn¹, a w tym w  dziedzinie ekonomiki turystyki. Celem artyku³u jest
ukazanie, jak w sposób �wiadomy zmiany w subiektywnym postrzeganiu miasta i przedsiêbiorstwa
turystyki uzdrowiskowej, bêd¹cego wizerunkiem tego¿ miasta, prze³o¿y³y siê na realne zmiany
zachowania siê struktur regionalnych, których zamiarem jest tworzenie impulsów otoczenia ze-
wnêtrznego na poprawê konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa uzdrowiskowego.

Marketing terytorialny a koncepcje destynacji turystycznej i jej
konkurencyjno�ci

Wyodrêbnienie siê marketingu terytorialnego (nazywanego te¿ marketingiem regionalnym)
by³o mo¿liwe w rezultacie przyjêcia czynnika miejsca jako przedmiotu procesu sprzeda¿y. Rozwój
koncepcji marketingu terytorialnego nawi¹zywa³, zarówno do idei rynków d¹¿¹cych do zdobycia
przewagi w pozyskaniu potencjalnych inwestorów, turystów, potencjalnych imigrantów oraz ma-
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rek produktów oferowanych przez te rynki [Kotler i in. 1993], jak te¿ wyp³ywa³ z g³oszonych wcze-
�niej idei marketingu spo³ecznego, w my�l której zadaniem ka¿dego przedsiêbiorstwa (lub organiza-
cji) jest okre�lenie potrzeb, wymagañ i interesów rynków docelowych, a tak¿e dostarczenie konsu-
mentowi po¿¹danego zadowolenia w sposób bardziej efektywny ni¿ konkurenci, przy równoczesnym
podniesieniu (otrzymaniu) dobrobytu konsumentów oraz spo³eczeñstwa [Kotler 1994].

Jak zauwa¿yli Florek [2006] i Szromnik [2007] dla rozwoju marketingu terytorialnego istotne
znaczenie mia³y, zarówno cele praktyczne (pragmatyczne), jak te¿ cele wynikaj¹ce z metodyki mar-
ketingu. Te pierwsze wyra¿aj¹ siê w postaci:
� postêpuj¹cej konkurencji pomiêdzy jednostkami terytorialnymi, rozumianej nie tylko jako kon-

kurowanie miêdzy przedsiêbiorcami w regionach, ale tak¿e jako konkurowanie kompleksowych
obszarów terytorialnych,

� procesów globalizacji u³atwiaj¹cych przep³yw kapita³u, ludzi, dóbr, us³ug i technologii (z jedno-
czesnym wymogiem, aby przeciwwag¹ dla tych zjawisk by³y dzia³ania podejmowane na pozio-
mie lokalnym),

� wykorzystywania dora�nych dzia³añ z zakresu promocji przez samorz¹dy terytorialne oraz stop-
niowego zainteresowanie marketingiem jako sposobem zarz¹dzania,

� zmiany roli i zakresu decyzyjnego samorz¹dów terytorialnych,
� wzrostu �wiadomo�ci spo³eczeñstwa o przynale¿no�ci do odrêbnych wspólnot lokalnych,

regionalnych, narodowych i etnicznych (�ma³e ojczyzny�), a tak¿e rosn¹ce zapotrzebowanie na
wsparcie spo³eczne dla realizowanych dzia³añ.
Druga grupa celów obejmuje rozszerzenie i pog³êbienie koncepcji marketingu na nowe obszary

� jest to rezultat rozumienia marketingu, w zwi¹zku z wymian¹ ró¿nego typu produktów (us³ugi,
idee, ludzie, miejsca) oraz w zwi¹zku z ró¿nego typu dziedzinami (marketing spo³eczny, instytucje
publiczne, organizacje non-profit). St¹d dba³o�æ o uwzglêdnianie interesu spo³ecznego, osi¹ganie
w daj¹cej siê okre�liæ perspektywie wzrostu dobrobytu, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego s¹ zasadniczymi elementami marketingu terytorialnego. Dlatego trafne jest okre�lenie
Szromnika [2007], i¿ produkt terytorialny jest sum¹ subproduktów, a wiêc: produktu turystyczne-
go, inwestycyjnego, mieszkaniowego, socjalnego, handlowo-us³ugowego, o�wiatowo-kultural-
nego, rekreacyjno-sportowego i publicznego.

Za Florkiem [2006] przyjmêto koncepcjê magaproduktu terytorialnego, obejmuj¹cego nie tylko
elementy materialne, lecz tak¿e czynniki kultury niematerialnej (wizerunek danego regionu, obycza-
je i kultura mieszkañców danego obszaru,  znane i s³awne osobisto�ci np. Jan Pawe³ II, Fryderyk
Chopin lub Lech Wa³êsa, klimat przedsiêbiorczo�ci, pracowito�æ mieszkañców i zdolno�æ do samo-
organizacji obywatelskiej.

Interesuj¹ce s¹ równie¿ niemieckie do�wiadczenia odno�nie ca³o�ciowego (holistycznego)
marketingu terytorialnego, które id¹ w kierunku instytucjonalnego wzmocnienia komunikacji miê-
dzy popytem i poda¿¹, czyli zmierzaj¹cego do interaktywnego dialogu na rzecz rynkowej realizacji
przedsiêwziêæ ró¿nego typu projektów, skierowanych do konkretnych grup docelowych konsumentów
[Beyer 1995, 1997, Bona 1997]. W wyniku przeprowadzonych badañ, pozytywnej ocenie podlega idea
partnerstwa sektora publicznego i prywatnego PPP (Public Private Partnership) jako dominuj¹cej od
1993 roku formy marketingu terytorialnego w USA, a przeniesionej na obszar Unii Europejskiej.

Kluczowym momentem dopinguj¹cym badaczy do opracowania nowych metod badania w
turystyce sta³y siê � za Ritchiem i Crouchem [2000] � koncepcje �destynacji turystycznej� i �kon-
kurencyjno�ci destynacji turystycznej�, Destynacja turystyczna jest postrzegana i definiowana
najczê�ciej jako miejsce docelowe podró¿y turysty (czyli pañstwo, region, miejscowo�æ lub wyci-
nek terenu), z tego wzglêdu destynacje jako swoiste �produkty� s¹ uczestnikami gry rynkowej w
przyci¹gniêciu coraz wiêkszej liczby turystów (kuracjuszy) na dany obszar. Konkurencyjno�æ de-
stynacji uzewnêtrznia siê w 3-ch podstawowych wymiarach:
� konkurencyjno�æ produktowa: produkt (towar, us³uga) podlega ocenie na podstawie jego cech

jako�ciowo-ilo�ciowych (cena, relacje miêdzy u¿yteczno�ci¹ � jako�ci¹ i cen¹); generalnie ten pro-
dukt (pañstwo, region, uzdrowisko) jest bardziej konkurencyjny, im wiêcej turystów wybiera go,

� konkurencyjno�æ producentów: producenci dóbr i us³ug (np. us³ugi uzdrowiskowe) tego sa-
mego rodzaju lub zbli¿onych do siebie konkuruj¹ miêdzy sob¹, st¹d ten producent jest bardziej
konkurencyjny im wiêksze osi¹ga korzy�ci ze swojej dzia³alno�ci,

� konkurencyjno�æ (konkurencja) warunków i walorów naturalno-przyrodniczych; atrakcyjno�æ
warunków przyrodniczych stawia w lepszej sytuacji jednych producentów, innych w gorszej,
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czynnikiem ³agodz¹cym wspomniane kontrasty mo¿e staæ siê dostêpno�æ do elementów dziedzic-
twa kulturowego (narodowego); jest oczywistym, ¿e dla kurortów (uzdrowisk) takie walory, jak:
klimat, po³o¿enie lub wody mineralne z ich leczniczymi w³a�ciwo�ciami, s¹ nie do przecenienia.
Ukoronowaniem teoretycznym koncepcji konkurencyjno�ci destynacji turystycznej sta³y siê

modele Kima oraz Ritchiego i Croucha, znane i wielow¹tkowo opisane w literaturze przedmiotu.
Uogólniaj¹c, miêdzy koncepcj¹ marketingu terytorialnego a koncepcjami destynacji turystycz-

nej i konkurencyjno�ci destynacji turystycznej nie ma sprzeczno�ci, albowiem w tych koncepcjach
ostatecznym celem jest uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej np. obszaru (terytorium), przy
ró¿ni¹cych je metodach osi¹gania tego¿ celu. Dlatego mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem wyra¿anym
przez szko³ê (szko³y) zarz¹dzania, ¿e marketingowe koncepcje �produktu turystycznego obszaru�
oraz �marketingu terytorialnego� s¹ to¿same z marketingiem strategicznym.

Powstaje w tym miejscu pytanie o polskie do�wiadczenia (w skali makro) odno�nie marketingu
terytorialnego (obszaru destynacji), jak te¿ na temat dokumentów planistycznych, które mog³yby
byæ podstaw¹ scenariuszy (koncepcji szczegó³owych). Powszechno�ci¹ sta³o siê w praktyce go-
spodarczej epatowanie takimi sformu³owaniami, i¿ dany podmiot, struktura gospodarcza, mia-
sto, sektor turystyki dysponuj¹ �ogromnym potencja³em turystycznym� z konotacj¹, ¿e �jest nie-
dostatecznie wykorzystany�, co mo¿na sprawdziæ analizuj¹c ,np. strony internetowe. A contrario
w niewielu przypadkach marketingowe has³a by³y weryfikowane, a gdy wypadki takie mia³y miej-
sce, to nie zawsze dowodzi³y przyjêtej tezy.

Dotychczas w praktyce polskiej jedynym opracowaniem jest �Analiza przewag konkurencyj-
nych Polski na miêdzynarodowym rynku turystycznym� [2003], Instytutu Koniunktur i Cen Han-
dlu Zagranicznego, którego zasadnicze wnioski  s¹ nastêpuj¹ce:
1. W grupie pañstw objêtych badaniem Polska w 2003 roku, a wiêc przed akcesj¹ do UE - mia³a

najgorsz¹ pozycjê konkurencyjn¹ (czo³ówka to Francja, Niemcy i Hiszpania), co nie oznacza, ¿e
Polska jako kraj destynacji nie przestanie byæ obiecuj¹ca dla turystów zagranicznych, ale ko-
rzy�ci uzyskiwane z turystyki zagranicznej bêd¹ relatywnie ni¿sze od tych, które uzyskaj¹
konkurenci.

2.  Analiza nie wykaza³a istotnego statystycznego zwi¹zku (korelacji) pomiêdzy konkurencyjno-
�ci¹ destynacji turystycznej a relatywnym poziomem cen towarów i us³ug konsumpcyjnych,
zachodzi³ natomiast istotny zwi¹zek miêdzy konkurencyjno�ci¹ destynacji a poziomem rozwoju
gospodarczego kraju.

3. Rozpatruj¹c ³¹czne oddzia³ywanie wyodrêbnionych czynników (ogó³em 57 czynników i 10
wska�ników) na podstawie ocen parametrów ustalono, ¿e:
� najsilniejsze oddzia³ywanie na konkurencyjno�æ destynacji Polski wykaza³y czynniki zwi¹-

zane z walorami przyrodniczo-klimatycznymi oraz z organizacj¹ i jako�ci¹ us³ug sektora
turystyki,

� nieco mniejsz¹, ale bardzo wyra�n¹ si³ê oddzia³ywania, wykaza³y czynniki zwi¹zane z infra-
struktur¹ transportow¹ oraz ogólnym poziomem rozwoju gospodarczego,

� wp³yw pozosta³ych czynników by³ relatywnie znikomy.
Wniosek generalny z badania: Polska jest skazana na przyjazd ubogich turystów, z ma³¹ ilo�ci¹

pieniêdzy i to na krótko! [Analiza przewag... 2003].
Kwintesencj¹ marketingowego pojmowania zagadnieñ turystyki w optyce polskiej wydaje siê

byæ opracowana przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ �Marketingowa strategia Polski w sektorze
turystyki na lata 2008-2015� [2008], której zasadniczym celem jest wyra�na poprawa miêdzynarodo-
wej rozpoznawalno�ci Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, posiadaj¹cego konkurencyjne
produkty turystyczne wysokiej jako�ci.

 Autorzy, niezale¿nie od przyjmowanych rozwi¹zañ, wyszczególnili procesy, których wp³yw na
rozwój gospodarki turystycznej uznali jako sta³y i nazwali je �pewnikami� otoczenia kszta³tuj¹ce-
go politykê turystyczn¹, a mianowicie:
� sektor prywatny ma i bêdzie mia³ coraz bardziej sprzeczne interesy ekonomiczne wewn¹trzbran¿owe,
� istnieje i bêdzie istnia³ czê�ciowy konflikt interesów sektora publicznego i prywatnego,
� ewolucji ulegn¹ zadania NTO (National Tourism Organisation) i �rodki ich realizacji,
� nast¹pi regionalizacja dzia³añ marketingowych,
� nast¹pi decentralizacja i regionalizacja gospodarki turystycznej.

Dokument pokazuje spadek w przeci¹gu 12 lat, udzia³u przyjazdów turystów do Polski w miê-
dzynarodowym ruchu turystycznym w Europie, a tak¿e wahania pozycji Polski w wydatkach tury-
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stów miêdzynarodowych w krajach europejskich, co rzutuje na projekcjê analizowanych elemen-
tów strategii. Autorzy dostrzegaj¹ i akcentuj¹ wp³yw �wiatowych trendów w turystyce i ich konse-
kwencje dla popytu turystycznego. Mimo braku wyra�nego wskazania adresatów konsekwencji
trendów w turystyce (sektorów turystyki), koncentruj¹c siê na sektorze turystyki zdrowotnej mo¿-
na zauwa¿yæ nastêpuj¹ce czynniki wp³ywu:
� czynniki demograficzne: tzw. III wiek (ponad 50 lat) bêdzie dysponowaæ coraz wiêksz¹ sil¹

nabywcz¹; konsekwencje: niezbêdna jest indywidualizacja potrzeb w 2-ch grupach wiekowych
� 55-65 lat i ponad 65 lat, co przyczyni siê do ró¿nicowania ofert,

� czynniki zdrowotne: �wiadomo�æ zdrowotna bêdzie wzrastaæ; konsekwencje: aspekty zdro-
wotne bêd¹ brane pod uwagê przy wyborze celu podró¿y, popularniejsze stan¹ siê wakacje z
aktywnym wypoczynkiem, wzro�nie popyt na produkty zwi¹zane z odnow¹ biologiczn¹,

� nowe technologie (g³ównie informatyczne): rozwój form zabezpieczenia zakupu przez internet;
konsekwencje: wzro�nie w promocji znaczenie internetowych technologii sprzeda¿y, wiêksze-
go znaczenia nabior¹ regionalne i lokalne organizacje marketingowe,

� czas wolny: presja ¿ycia codziennego i potrzeb zmniejszy ilo�æ �rodków z przeznaczeniem na
podró¿e; konsekwencje: rezygnacje z jednego d³u¿szego urlopu na rzecz kilku krótszych,

� zmiany klimatyczne: ocieplenie klimatu i wystêpowanie anomalii pogodowych; konsekwencje:
wzrost �rednich temperatur w okresie letnim spowoduje przesuwanie siê wypoczynku typu
�3S� na obszary pó³nocne.
Ocena podstawowych produktów turystycznych: ¿aden z produktów nie uzyska³ wysokiej

oceny, �redni¹ otrzyma³y jedynie 3 produkty. Perspektywicznie do grupy o wysokiej ocenie zali-
czono: city break, tzw. tury gwarantowane, wydarzenia (�wiêta, sylwester, imprezy kulturalne i
sportowe) oraz pobyty specjalistyczne (polowania, wêdkarstwo, SPA, kajaki). Pobyty lecznicze w
uzdrowiskach uzyska³y nisk¹ ocenê perspektywiczn¹, co stoi w wyra�nej sprzeczno�ci z akcento-
wanymi trendami w turystyce �wiatowej [Marketingowa strategia� 2008].

Omawiaj¹c potencja³ produktów turystycznych województw podkre�la siê, ¿e w sektorze tury-
styki zdrowotnej tylko 3 województwa (na 13 ogó³em), traktuj¹ turystykê uzdrowiskow¹ jako prio-
rytety (Kujawsko-pomorskie, Ma³opolskie, �wiêtokrzyskie), podczas gdy np. dla Pomorza Za-
chodniego turystyka zdrowotna oceniana jest jako drugorzêdna (najni¿sza ocena w 3-stopniowej
skali) � co dla województwa z uzdrowiskami o znacz¹cym potencjale turystycznym i perspektywach
aktywnego uczestnictwa na europejskim rynku uzdrowiskowym jest trudne do przyjêcia, gdy we�mie
siê pod uwagê deklaracje wojewódzkich strategii rozwojowych [Marketingowa starategia� 2008].
Dla pe³nego obrazu dodajmy, ¿e wiêkszo�æ pañstw ujêtych w opracowaniu traktuje produkt turystyki
uzdrowiskowej jako drugorzêdny, co mo¿e byæ dla polskich uzdrowisk szans¹ (strategia niszy).

Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e autorzy omawianego dokumentu zdaj¹ sobie sprawê, i¿ wiele
za³o¿eñ szczegó³owych jest ma³o prawdopodobne do urzeczywistnienia, skoro wp³yw Strategii na
wzrost udzia³u przemys³u turystycznego w gospodarce Polski oceniaj¹ jako �niewielki� [Marketin-
gowa starategia� 2008].

Partnerstwo miasto spó³ka uzdrowiskowa na przyk³adzie miasta �winouj�cie
 i �Uzdrowiska �winouj�cie� S. A.

�Uzdrowisko �winouj�cie� S. A. nale¿y do grupy 4-ch spó³ek Skarbu Pañstwa zlokalizowanych
na obszarze województwa zachodniopomorskiego i zgodnie z zamierzeniami w³a�ciciela zachowa
swoje status quo [Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 8.10.2008 r.]. Aktualnie Spó³ka
specjalizuje siê w leczeniu chorób [Materia³y wewnetrzne... za lata 2007-2009]: kardiologicznych,
dermatologicznych, pulmonologicznych, reumatologicznych, uk³adu narz¹dów ruchu, uk³adu od-
dechowego, uk³adu kr¹¿enia, kobiet po mastektomii i leczeniu oty³o�ci. Uzdrowisko dysponuje 920
³ó¿kami, wydaje do 3000 zabiegów, a kuracjuszami opiekuje siê 26 lekarzy i 61 pielêgniarek.

Perspektywicznie w oparciu o wydane �wiadectwa, naturalne surowce lecznicze oraz warunki
klimatyczne zamierza siê realizowanie nastêpuj¹cych profili leczniczych:
�  choroby ortopedycznourazowe,
�  choroby reumatyczne,
�  choroby kardiologiczne i naci�niêcie têtnicze,
�  choroby skóry,
�  choroby górnych dróg oddechowych,
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�  choroby dolnych dróg oddechowych,
�  choroby endokrynologiczne,
�  oty³o�æ.

W ramach strategii partnerstwa uzdrowisko � miasto i w ramach rozwoju funkcji uzdrowiskowej
w aspekcie przestrzennym,  przewiduje siê wspó³pracê miasto � spó³ka w realizacji w obszarach
�A� i �B� ochrony uzdrowiskowej nowych obiektów leczniczych, tj.: zak³ady przyrodolecznicze,
inhalatoria,  sanatoria z w³asnymi zak³adami przyrodoleczniczymi, parki kinezyterapeutyczne,  prze-
strzenie do terenoterapii i klimatoterapii oraz rekreacyjne dla kuracjuszy.

Powy¿sze zamierzenia zosta³y uwzglêdnione w miejskim planie zagospodarowania Dzielnicy
Nadmorskiej �winouj�cia. G³ówne dzia³ania Miasta w zakresie funkcji uzdrowiskowej, to [Materia-
³y miasta �winouj�cie za lata 2007-2009]:
� rozszerzenie procesu rewaloryzacji struktury miasta w obszarach �A� i �B�, ochrony uzdrowi-

skowej na obiekty posiadaj¹ce warto�æ historyczn¹ a obecnie zdekapitalizowane,
� rewaloryzacja zespo³u zieleni wysokiej (Park Zdrojowy),
� odtworzenie Domu Zdrojowego z ogrodem w miejscu poprzedniej lokalizacji,
� wy³¹czenie z ruchu czê�ci ulic w obszarze �A� oraz �uspokojenie� ruchu samochodowego w

dzielnicy uzdrowiskowej,
� rozwój wspó³pracy transgranicznej w zakresie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazo-

wych maj¹cych du¿e znaczenie w leczeniu chorób przewlek³ych.
Innymi dzia³aniami realizowanymi przez miasto bêd¹ inwestycje modernizuj¹ce system zaopa-

trzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ i ciep³o, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz prowadzenie
skojarzonej gospodarki �ciekowej, co ma sprzyjaæ systematycznemu doskonaleniu produktu uzdrowi-
skowego �Uzdrowiska �winouj�cie� S.A. Miasto anga¿uj¹c siê od 2009 roku w dostosowanie kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego pod k¹tem dzia³alno�ci uzdrowiskowej i rekreacyjno-turystycz-
nej, przyjmuje na siebie odpowiedzialno�æ za spe³nienie priorytetów i ograniczeñ rozwoju, wynikaj¹cych
ze statusu obszarów ochrony uzdrowiskowej lub przyrodniczej. Znajduj¹ one odzwierciedlenie w wy-
znaczonych kierunkach zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach.

Wspólnymi celami partnerstwa jest rozszerzenie gospodarki uzdrowiskowej, co bior¹c pod
uwagê unikatowe warunki dla lecznictwa uzdrowiskowego �winouj�cia (warunki klimatyczne, za-
soby przyrodnicze, infrastruktura uzdrowiskowa) gwarantuje dalszy rozwój funkcji uzdrowisko-
wej. Partnerzy oceniaj¹, ¿e jest to dzia³alno�æ konkurencyjna w stosunku do �zwyk³ych� us³ug
turystycznych, gdy¿ charakteryzuje siê mniejsz¹ sezonowo�ci¹ (du¿y stopieñ wykorzystania miejsc
noclegowych w okresie ca³orocznym). Poniewa¿ us³ugi uzdrowiskowe (jak dotychczas) charakte-
ryzuj¹ siê niskim wska�nikiem us³ug komercyjnych, nale¿y d¹¿yæ do ich rozwoju poprzez uatrakcyj-
nienie oferty produktowej, rozbudowê infrastruktury i podnoszenie jako�ci �wiadczonych us³ug.

Bior¹c pod uwagê profil lecznictwa zak³ada siê dalszy rozwój uzdrowiska poprzez wprowadze-
nie nowych programów, przede wszystkim profilaktyki leczniczej, poniewa¿ przewiduje siê wzrost
popytu na ten rodzaj lecznictwa. Uzdrowisko specjalizuje siê w rehabilitacji pacjentów po zabie-
gach chirurgicznych � zw³aszcza w zakresie kardiochirurgii i ten trend bêdzie utrzymywany. Tak
sprecyzowane kierunki lecznictwa uzdrowiskowego zapewni¹ dalszy rozwój spó³ki, zw³aszcza wo-
bec du¿ej konkurencyjno�ci w uk³adzie transgranicznym. Jako ¿e z analizy zasobów surowców
leczniczych wynika potrzeba ich stopniowego ograniczania eksploatacji w przysz³o�ci, trzeba przyj¹æ
coraz istotniejsz¹ rolê dla rozwoju uzdrowiska czynników bioklimatycznych i nowych programów
o charakterze komercyjnym.

Podsumowanie
 Sektor turystyki uzdrowiskowej w Polsce widziany z poziomu przedsiêbiorstwa  jest niew¹tpli-

wie obszarem, na którym ogniskuj¹ siê zasadnicze problemy destynacji turystycznej, a w tym
konkurencyjno�ci destynacji. W warunkach gospodarki otwartej poszukiwanie metod poprawy
pozycji konkurencyjnej jest dla przedsiêbiorstwa uzdrowiskowego zasadniczym celem strategii
funkcjonowania. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze specyfikê uzdrowisk: z jednej strony s¹ poddane
nadzorowi w³a�cicielskiemu, który nierzadko cechuje siê brakiem stabilnej i osadzonej w d³u¿szej
perspektywie czasowej koncepcji rozwojowej, z drugiej za� jest elementem  krajowego systemu
ochrony zdrowia, z jego uwarunkowaniami i zawirowaniami.



190 Joanna J. Sienkiewicz

Przytoczony przyk³ad partnerstwa miasto � spó³ka uzdrowiskowa (�winouj�cie) wskazuje, ¿e
mo¿na, kieruj¹c siê za³o¿eniami marketingu terytorialnego, znale�æ rozwi¹zania korzystne dla obu
partnerów i beneficjentów, co rzutowaæ bêdzie na subiektywne i obiektywne postrzeganie tego
punktu (wycinka terytorium) u klientów (kuracjuszy).
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Summary
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