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Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku 
usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja różnic w zachowaniach 
konsumentów na rynku usług zdrowotnych w ujęciu przestrzennym na przykła-
dzie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Artykuł ma charakter badawczy 
i opiera się na analizie danych zastanych. Na ich podstawie przedstawiono rozkład 
zmiennych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z zachowaniami w przekroju 
województw, na obszarze których zlokalizowane są uzdrowiska statutowe. Prze-
prowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w Polsce istnieje zróżnicowana 
struktura zachowań w odniesieniu do wyboru uzdrowisk.

Słowa kluczowe: uzdrowiska, lecznictwo uzdrowiskowe, zachowania konsumen-
tów, przestrzenne zróżnicowanie zachowań.

Kody JEL: I11, M31

Wstęp

Wśród czynników determinujących zdrowie człowieka M. Sygit wyróżnia: zdrowe style 
życia i sprzyjające im warunki; właściwy indywidualny rozwój psychospołeczny; zdrowe 
otoczenie; informacje, wiedzę i umiejętności niezbędne dla zachowania zdrowia; funkcjono-
wanie służb działających na rzecz zdrowia oraz odpowiednią politykę promującą i chroniącą 
zdrowie (Sygit 2010). A zatem część z nich jest zależna od samych pacjentów, natomiast 
inne mają charakter zewnętrzny i związane są między innymi z polityką zdrowotną pań-
stwa1, stanem środowiska, a także jakością i zakresem usług zdrowotnych świadczonych 
przez podmioty zajmujące się leczeniem.

Usługi zdrowotne można utożsamiać ze świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z zapisa-
mi ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654), mianem świadczenia zdrowotnego określa się „działania służące zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikają-
ce z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania”. Do 
świadczeń tych zalicza się: świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne (w tym te z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego), 
a także świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym.

1  Polityka zdrowotna państwa jest działem polityki społecznej i w naszym kraju znajduje się w zakresie obowiązków 
Ministerstwa Zdrowia, natomiast jej poszczególne zadania są realizowane na wszystkich szczeblach administracji państwowej 
(województwa, powiaty gminy). Polityka zdrowotna państwa ulega zmianom. Ogólny opis zmian w ujęciu historycznym 
można znaleźć w literaturze (Sygit, Sygit 2003; Krajewski-Siuda, Romaniuk 2011).
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Z kolei rynek usług zdrowotnych w ujęciu ogólnym można zdefiniować jako procesy 
zachodzące między świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) 
a świadczeniobiorcami (pacjentami). Pojawia się wątpliwość, czy w przypadku systemu 
ochrony zdrowia można mówić o mechanizmach rynkowych. Przegląd niektórych koncepcji 
„za” i „przeciw” zaprezentowano w opracowaniu A. Wiercińskiej (2012).

Celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania zróżnicowania zachowań 
konsumentów na rynku usług zdrowotnych w ujęciu przestrzennym. Skoncentrowano się 
tutaj na usługach zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z zapisa-
mi ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz jej zmianami [ujednolicony tekst tej ustawy zawar-
ty jest w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 
2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 
z 2012 r. Nr 0, poz. 651)], lecznictwo to stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. 
Wybór został podyktowany obszarem zainteresowań naukowych autorki, a także dostępno-
ścią danych liczbowych. Ze względu na brak danych dotyczących bezpośrednio zachowań 
na rynku usług uzdrowiskowych, w części empirycznej wykorzystano dane wtórne przeka-
zane autorce przez Urząd Statystyczny w Krakowie dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego 
w Polsce w 2012 roku, wybierając te zmienne, które mają bezpośrednie lub pośrednie po-
wiązania z zachowaniami. Niniejsze opracowanie stanowi fragment szerszych badań autorki 
(Mirek 2013b), które ze względu na ograniczony zakres objętościowy artykułu nie mogły 
znaleźć się w nim w całości.

Terytorialne rozmieszczenie uzdrowisk w Polsce

Obecnie w Polsce funkcjonuje 45 miejscowości posiadających status uzdrowiska przy-
znany na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych. Uzdrowiska te są usytuowane na terenie 13 województw. Dodatkowo lecznictwo 
uzdrowiskowe może być prowadzone w podziemnych wyrobiskach górniczych bez ko-
nieczności wprowadzania przepisów uzdrowiskowych na teren całej miejscowości, w której 
funkcjonują tego typu zakłady2. 

Jak wynika z tabeli 1, uzdrowiska są w Polsce zlokalizowane bardzo nierównomiernie. 
Znajdują się na terenie 13 województw. W województwach lubuskim, wielkopolskim i opol-
skim żadna z miejscowości nie posiada statusu uzdrowiska. Najwięcej uzdrowisk statuto-
wych mieści się w województwach: dolnośląskim (11), małopolskim (9), zachodniopomor-
skim (5) i podkarpackim (4). Natomiast warmińsko-mazurskie, mazowieckie i łódzkie mają 
tylko po jednym uzdrowisku. 4 uzdrowiska zlokalizowane są w obrębie miast na prawach 

2  Obecnie jedynym obiektem, który posiada taki status jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Ze względu na odmienną metodykę 
gromadzenia danych przez GUS dla tego typu obiektów, placówka ta nie zostanie uwzględniona w części empirycznej. 
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powiatu, 12 na terenie gmin miejskich, najwięcej (22) – na terenie gmin miejsko-wiejskich, 
a pozostałe 7 – gmin wiejskich.

Tabela 1
Terytorialne rozmieszczenie uzdrowisk w Polsce   

Województwo Uzdrowisko Gmina

Dolnośląskie

Cieplice Śląskie-Zdrój Jelenia Góra-miasto na prawach powiatu
Czerniawa-Zdrój gmina miejska Świeradów-Zdrój
Długopole-Zdrój gmina miejsko-wiejska Bystrzyca Kłodzka
Duszniki-Zdrój gmina miejska Duszniki-Zdrój
Jedlina-Zdrój gmina miejska Jedlina-Zdrój
Kudowa-Zdrój gmina miejska Kudowa-Zdrój
Lądek-Zdrój gmina miejsko-wiejska Lądek-Zdrój
Polanica-Zdrój gmina miejska Polanica-Zdrój
Przerzeczyn-Zdrój gmina miejsko-wiejska Niemcza
Szczawno-Zdrój gmina miejska Szczawno-Zdrój
Świeradów-Zdrój gmina miejska Świeradów-Zdrój

Kujawsko-pomorskie
Ciechocinek gmina miejska Ciechocinek
Inowrocław gmina miejska Inowrocław
Wieniec-Zdrój gmina miejsko-wiejska Brześć Kujawski

Lubelskie
Krasnobród gmina miejsko-wiejska Krasnobród
Nałęczów gmina miejsko-wiejska Nałęczów

Łódzkie Uniejów gmina miejsko-wiejska Uniejów

Małopolskie

Krynica-Zdrój gmina miejsko-wiejska Krynica-Zdrój
Muszyna gmina miejsko-wiejska Muszyna
Piwniczna-Zdrój gmina miejsko-wiejska Piwniczna-Zdrój
Rabka-Zdrój gmina miejsko-wiejska Rabka-Zdrój
Swoszowice Kraków-miasto na prawach powiatu
Szczawnica gmina miejsko-wiejska Szczawnica
Wapienne gmina wiejska Sękowa
Wysowa-Zdrój gmina wiejska Uście Gorlickie
Żegiestów gmina miejsko-wiejska Muszyna

Mazowieckie Konstancin-Jeziorna gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna

Podkarpackie

Horyniec-Zdrój gmina wiejska Horyniec-Zdrój
Iwonicz-Zdrój gmina miejsko-wiejska Iwonicz-Zdrój
Polańczyk gmina wiejska Solina
Rymanów-Zdrój gmina miejsko-wiejska Rymanów
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Województwo Uzdrowisko Gmina

Podlaskie
Augustów gmina miejska Augustów
Supraśl gmina miejsko-wiejska Supraśl

Pomorskie
Sopot Sopot-miasto na prawach powiatu
Ustka gmina miejska Ustka

Śląskie
Goczałkowice-Zdrój gmina wiejska Goczałkowice-Zdrój
Ustroń gmina miejska Ustroń

Świętokrzyskie
Busko-Zdrój gmina miejsko-wiejska Busko-Zdrój
Solec-Zdrój gmina wiejska Solec-Zdrój

Warmińsko-mazurskie Gołdap gmina miejsko-wiejska Gołdap

Zachodniopomorskie

Dąbki gmina wiejska Darłowo
Kamień Pomorski gmina miejsko-wiejska Kamień Pomorski
Kołobrzeg gmina miejska Kołobrzeg
Połczyn-Zdrój gmina miejsko-wiejska Połczyn-Zdrój
Świnoujście Świnoujście-miasto na prawach powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jakubik (2011).

W 11 uzdrowiskach (Polanicy, Szczawnie, Świeradowie, Ciechocinku, Krasnobrodzie, 
Rabce, Szczawnicy, Rymanowie, Goczałkowicach, Dąbkach i Kołobrzegu) zlokalizowane 
są placówki lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży. Niestety, liczba obiektów, 
jak i miejsc przeznaczonych dla kuracjuszy z tej grupy wiekowej systematycznie spada. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. w innych opracowaniach autorki (Mirek 
2013a; Mirek 2013c; Mirek 2013d).

Różnice w korzystaniu z usług lecznictwa uzdrowiskowego w przekroju 
przestrzennym jako efekt zachowań konsumentów

Jak już wcześniej wspomniano, z uwagi na brak danych dotyczących bezpośrednio za-
chowań na rynku usług uzdrowiskowych w części empirycznej wykorzystano dane wtór-
ne pochodzące z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego lecznictwa 
uzdrowiskowego w Polsce, wybierając te zmienne, które mają bezpośrednie lub pośrednie 
powiązania z zachowaniami. Przeprowadzone analizy dotyczyły kuracjuszy korzystających 
z usług zamkniętego lecznictwa uzdrowiskowego.

Na wstępie postanowiono zaprezentować ogólne dane dotyczące stacjonarnego lecznictwa 
prowadzonego w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych w ujęciu przestrzennym. W tabe-
lach 2 i 3 przedstawiono liczbę kuracjuszy stacjonarnych, liczbę osobodni leczenia, liczbę ko-
rzystających z zabiegów przyrodoleczniczych oraz średnią długość pobytu w poszczególnych 
uzdrowiskach, obliczoną jako iloraz liczby kuracjuszy stacjonarnych i liczby osobodni.
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Tabela 2
Podstawowe dane dotyczące korzystania z usług lecznictwa uzdrowiskowego 
w szpitalach uzdrowiskowych w przekroju województw w 2012 roku    

Obszar Kuracjusze 
stacjonarni

Osobodni 
leczenia

Korzystający z zabiegów 
przyrodoleczniczych 

w szpitalach uzdr.

Średnia 
długość 
pobytu

Polska 165 740 3 174 216 117 279 19
Dolnośląskie 49 937 944 391 22 007 19
Kujawsko-pomorskie 40 586 692 035 35 920 17
Lubelskie 5 280 104 906 900 20
Łódzkie - - - -
Małopolskie 14 369 312 430 12 677 22
Mazowieckie 2 096 58 912 0 28
Podkarpackie 11 750 263 769 11 467 22
Podlaskie - - - -
Pomorskie - - - -
Ślaskie 2 676 62 965 2 676 24
Świętokrzyskie 15 251 282 014 14 244 18
Warmińsko-mazurskie 1 011 23 934 400 24
Zachodniopomorskie 22 784 428 860 16 988 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych bezpośrednio autorce przez Urząd Statystyczny 
w Krakowie.

Tabela 3
Podstawowe dane dotyczące korzystania z usług lecznictwa uzdrowiskowego 
w sanatoriach uzdrowiskowych w przekroju województw w 2012 roku    

Obszar Kuracjusze 
stacjonarni

Osobodni 
leczenia

Korzystający z zabiegów 
przyrodoleczniczych 

w sanatoriach

Średnia 
długość 
pobytu

Polska 505 553 8 404 274 447 728 17
Dolnośląskie 53 250 830 263 38 608 16
Kujawsko-pomorskie 70 031 1 234 233 75 780 18
Lubelskie 20 507 336 145 5 816 16
Łódzkie 729 16 673 64 23
Małopolskie 66 978 1 054 878 56 356 16
Mazowieckie 222 2 943 222 13
Podkarpackie 48 668 923 472 46 086 19
Podlaskie 2 747 59 795 2 784 22
Pomorskie 23 328 420 237 20 087 18
Ślaskie 29 528 613 247 28 096 21
Świętokrzyskie 37 062 623 537 41 237 17
Warmińsko-mazurskie 4 772 95 304 2 226 20
Zachodniopomorskie 147 731 2 193 547 130 366 15

Źródło: jak w tabeli 2.
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Sumarycznie najwięcej kuracjuszy korzysta z leczenia w województwach: zachodnio-
pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Natomiast porównując 
podstawowe dane dotyczące szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych, możemy stwierdzić, że 
w tych drugich w skali całej Polski leczy się ponad trzykrotnie więcej kuracjuszy i prawie 
czterokrotnie więcej osób korzysta z zabiegów przyrodoleczniczych (w poszczególnych wo-
jewództwach stosunki te są różne, natomiast największą dysproporcję można zaobserwować 
w województwie śląskim). Wynika to z większej liczby sanatoriów niż szpitali uzdrowi-
skowych, których w województwach łódzkim, podlaskim i pomorskim nie ma w ogóle, jak 
również specyfiki leczenia w szpitalach uzdrowiskowych. Korzystają z niego kuracjusze 
o gorszym stanie zdrowia, zazwyczaj po leczeniu w szpitalach specjalistycznych. Pacjenci 
posiadający skierowanie (z NFZ lub innej instytucji) na takie leczenie, mają w całości po-
krywane wszystkie koszty z nim związane. Dysproporcje między szpitalami a sanatoriami 
nie są tak duże, jeśli chodzi o liczbę osobodni. Jeśli chodzi o średnią długość pobytu, to 
poza województwem kujawsko-pomorskim w szpitalach uzdrowiskowych jest on dłuższy 
niż w sanatoriach. Wynika to z faktu, że w wypadku świadczeń finansowanych czas leczenia 
jest narzucony i, jak już wcześniej wspomniano, jest on dłuższy dla leczenia szpitalnego. 

Jeśli chodzi o sposób finansowania, to w szpitalach uzdrowiskowych w całej Polsce prze-
ważają pobyty finansowane przez różne instytucje. Natomiast udział kuracjuszy pełnopłat-
nych w skali Polski wynosi około 18,5%. Najwięcej jest ich w województwach kujawsko-
-pomorskim (którego sztandarowym uzdrowiskiem jest Ciechocinek) oraz świętokrzyskim 
(prawdopodobnie z uwagi na unikalne wody siarczkowe Buska i Solca) –prawie po 30% 
oraz w zachodniopomorskim (20%). Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim 
i śląskim w szpitalach uzdrowiskowych w 2012 r. nie było wcale lub było zaledwie kilku ku-
racjuszy komercyjnych. Z kolei w sanatoriach kuracjusze komercyjni w skali kraju stanowili 
prawie 1/3 wszystkich pacjentów, przy czym najwięcej było ich w województwach: dolno-
śląskim (prawie 44%), zachodniopomorskim (ponad 42%), świętokrzyskim (około 40,5%) 
oraz małopolskim i kujawsko-pomorskim (po ponad 30% w każdym). W mazowieckim 
kuracjusze pełnopłatni stanowili 100%, ale przy stosunkowo najmniejszej ze wszystkich 
województw liczbie kuracjuszy (222 osoby). W warmińsko-mazurskim nie było (podobnie 
jak w wypadku szpitali uzdrowiskowych) kuracjuszy komercyjnych. Należy zaznaczyć, iż 
zachowania kuracjuszy pełnopłatnych są najbardziej autonomiczne, gdyż ich wybory w naj-
mniejszym stopniu zależą od uwarunkowań zewnętrznych.

W kolejnym etapie zaprezentowano rozkład pobytów kobiet i mężczyzn w szpitalach 
i sanatoriach uzdrowiskowych w poszczególnych województwach.

Biorąc pod uwagę płeć badanych osób należy stwierdzić, że w skali Polski zarówno 
w szpitalach uzdrowiskowych (55%), jak również w sanatoriach uzdrowiskowych (ponad 
60%) przeważają kobiety. W tych pierwszych obiektach jest ich najwięcej w województwach 
śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Natomiast w warmińsko-mazurskim, lu-
belskim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim obserwuje się przewagę mężczyzn. 
W sanatoriach uzdrowiskowych we wszystkich województwach, poza warmińsko-mazur-
skim, dominowały kobiety, przy czym najwięcej procentowo było ich w mazowieckim, ale 
ilościowo zdecydowanie w zachodniopomorskim.
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Wykres 1
Struktura kuracjuszy w szpitalach uzdrowiskowych ze względu na sposób 
finansowania w przekroju województw w 2012 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych bezpośrednio autorce przez Urząd Statystyczny 
w Krakowie.

Wykres 2
Struktura kuracjuszy w sanatoriach uzdrowiskowych ze względu na sposób 
finansowania w przekroju województw w 2012 roku
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Źródło: jak w wykresie 1. 
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Wykres 3
Struktura kuracjuszy w szpitalach uzdrowiskowych ze względu na płeć w przekroju 
województw w 2012 roku
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Wykres 4
Struktura kuracjuszy w sanatoriach uzdrowiskowych ze względu na płeć w przekroju 
województw w 2012 roku
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Następnie skoncentrowano się na przedstawieniu rozkładu przyjazdów do uzdrowisk ku-
racjuszy dorosłych oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Tabela 4
Liczba kuracjuszy w szpitalach uzdrowiskowych i w sanatoriach uzdrowiskowych  
ze względu na wiek w przekroju województw w 2012 roku 

Obszar
Szpitale uzdrowiskowe Sanatoria uzdrowiskowe

Dzieci 
i młodzież Dorośli Dzieci 

i młodzież Dorośli

Polska 15 018 150 722 10 688 494 865
Dolnoślaskie 2 354 47 583 248 53 002
Kujawsko-pomorskie 2 382 38 204 280 69 751
Lubelskie 926 4 354 9 20 498
Łódzkie - - 0 729
Małopolskie 3 869 10 500 2 055 64 923
Mazowieckie 0 2 096 0 222
Podkarpackie 1 437 10 313 1 552 47 116
Podlaskie - - 0 2 747
Pomorskie - - 0 23 328
Ślaskie 679 1 997 36 29 492
Świętokrzyskie 1 499 13 752 6 37 056
Warmińsko-mazurskie 0 1 011 138 4 634
Zachodniopomorskie 1 872 20 912 6 364 141 367

Źródło: jak w tabeli 2.

O ile w szpitalach uzdrowiskowych dzieci i młodzież stanowią sumarycznie około 9% 
kuracjuszy (najwięcej jest ich w województwach: małopolskim, śląskim i lubelskim), to 
w sanatoriach tylko 2% (najwięcej w zachodniopomorskim, małopolskim i podkarpackim). 
Rozkład ten jest powiązany z funkcjonowaniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego dla 
dzieci i młodzieży.

Niektóre polskie uzdrowiska odwiedzane są także przez obcokrajowców. Udział kuracju-
szy zagranicznych i krajowych zaprezentowano w tabeli 5.

Rozpatrując rozkład przyjazdów do polskich uzdrowisk kuracjuszy zagranicznych, moż-
na stwierdzić, że w skali kraju w szpitalach uzdrowiskowych stanowią oni mniej niż 1% 
osób tam leczonych, natomiast najwięcej jest ich w województwach dolnośląskim, zachod-
niopomorskim i świętokrzyskim. Z kolei w sanatoriach uzdrowiskowych udział kuracjuszy 
zagranicznych wynosi prawie 8%, przy czym w zachodniopomorskim przekracza on 22%. 
Popularność województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego dotyczy głównie kura-
cjuszy niemieckich.
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Tabela 5
Liczba kuracjuszy w szpitalach uzdrowiskowych i w sanatoriach uzdrowiskowych  
ze względu na kraj pochodzenia w przekroju województw w 2012 roku 

Obszar
Szpitale uzdrowiskowe Sanatoria uzdrowiskowe

Kuracjusze 
zagraniczni

Kuracjusze 
krajowi

Kuracjusze 
zagraniczni

Kuracjusze 
krajowi

Polska 1 393 164 347 39 025 466 528
Dolnoślaskie 1 037 48 900 4 093 49 157
Kujawsko-pomorskie 71 40 515 223 69 808
Lubelskie 2 5 278 43 20 464
Łódzkie - - 0 729
Małopolskie 0 14 369 269 66 709
Mazowieckie 0 2 096 0 222
Podkarpackie 0 11 750 146 48 522
Podlaskie - - 3 2 744
Pomorskie - - 48 23 280
Ślaskie 0 2 676 460 29 068
Świętokrzyskie 103 15 148 537 36 525
Warmińsko-mazurskie 0 1 011 21 4 751
Zachodniopomorskie 180 22 604 33 182 114 549

Źródło: jak w tabeli 2.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że w Polsce istnieje zróżnicowana struk-
tura zachowań w odniesieniu do wyboru uzdrowisk. Analizując rozkład rozpatrywanych 
zmiennych w ujęciu przestrzennym, można stwierdzić, że niektóre województwa, na 
terenie których znajdują się uzdrowiska statutowe cieszą się dużą popularnością (dolno-
śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, zachodniopomorskie), natomiast inne (np. 
łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) są wybierane znacznie rza-
dziej.

Należy dodać, że przestrzenne zróżnicowanie popularności uzdrowisk jest efektem od-
działywania wielu czynników (szerzej na temat czynników determinujących zachowania 
kuracjuszy w: Mirek 2012). Wynika ono nie tylko z autonomicznych zachowań kuracjuszy, 
ale także uwarunkowań o innym charakterze. W szczególności dotyczy to kuracjuszy, ko-
rzystających z pobytów finansowanych częściowo lub w całości przez instytucje. Wybór 
w tym wypadku zależy m. in. od charakteru kontraktów podpisanych z zakładami lecznictwa 
uzdrowiskowego, od wieku pacjentów, a także posiadanych schorzeń, gdyż poszczególne 
uzdrowiska posiadają różne kierunki lecznicze.
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Spatial Differentiation of Consumers’ Behaviours in the Market  
for Health Services on the Example of Health Resort Treatment

Summary

An aim of this study is to identify the differences in consumers’ behaviours in 
the market for health services in spatial terms on the example of health resort treat-
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ment. The article is of the research nature and is based on an analysis of the existing 
data. Based on them, the author presented the distribution of variable connected 
directly or indirectly with behaviours by provinces where the statutory health re-
sorts are located. The carried out analysis allowed statement that there is in Poland 
a diversified pattern of behaviours towards the choice of health resorts.

Key words: health resorts, health resort treatment, consumers’ behaviours, behav-
iour spatial differentiation.

JEL codes: I11, M31

Пространственная дифференциация поведения потребителей  
на рынке услуг здравоохранения на примере курортной медицины

Резюме

Цель настоящей разработки – выявить отличия в поведении потребите-
лей на рынке услуг здравоохранения в пространственном разрезе на примере 
услуг в области курортной медицины. Статья имеет исследовательский харак-
тер и основывается на анализе более ранних данных. На их основе представи-
ли распределение переменных, прямо или косвенно связанных с поведением, 
по воеводствам, на территории которых расположены уставные курорты. Про-
веденный анализ позволил констатировать, что в Польше существует диффе-
ренцированная структура поведения по отношению к выбору курортов.

Ключевые слова: курорты, курортная медицина, поведение потребителей, 
пространственная дифференциация поведения.

Коды JEL: I11, M31

Artykuł nadesłany do redakcji w listopadzie 2014 roku.

© All rights reserved

Afiliacja:
dr Jolanta Mirek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Zarządzania 
Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków 
tel.: 12 293 52 84 
e-mail: mirekj@uek.krakow.pl

handel_wew_3-2015.indd   163 2015-07-27   17:02:21


