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INNOWACJE NA RYNKU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

INNOVATIONS ON THE HEALTH TOURISM MARKET

Wprowadzenie

Współczesny rynek jest w ciągłym procesie rozwoju ilościowego i jakościowego. Na 
rynkach branżowych stale pojawiają się nowe oferty. Ciągły rozwój obserwowany jest także 
po stronie popytowej rynku i dotyczy poszukiwania przez konsumentów nowych rozwiązań 
produktowych, oferowanych po korzystnej cenie i posiadających możliwie wysokie parametry 
jakościowe. Istotnym instrumentem kształtowania struktury rynku turystycznego są innowacje. 
Wysoką podatność na innowacje ma rynek turystyki zdrowotnej. Wynika to z jego wysokiej 
dynamiki rozwojowej w wymiarze globalnym, a przede wszystkim zaangażowania wielu 
grup podmiotów, będących uczestnikami tego rynku. Obok podmiotów rynku turystycznego 
decydujący wkład w zakresie podejmowania rozwiązań innowacyjnych mają podmioty rynku 
medycznego. Istotna rola w adaptacji innowacji na rynku turystyki zdrowotnej przypada de-
stynacjom turystyki zdrowotnej, kreującym obszarowe produkty turystyki zdrowotnej, w tym: 
medycznej, uzdrowiskowej, spa & wellness oraz turystyki w zakresie medycyny estetycznej.

Celem opracowania jest identyfikacja podmiotów rynku turystyki zdrowotnej odpowie-
dzialnych za wprowadzanie innowacyjnych ofert na tym rynku. W kolejnych częściach 
omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące: innowacji na rynku turystycznym oraz 
struktury rynku turystyki zdrowotnej. W efekcie umożliwiło to identyfikację obszarów 
innowacyjności na rynku turystyki zdrowotnej. Przeprowadzone badania mają charakter 
koncepcyjny. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: krytycznej analizy 
literatury przedmiotu, operacji logicznych oraz heurystyczne. 

Innowacje na rynku turystycznym

Innowacje są istotnym czynnikiem kształtowania i rozwoju współczesnych rynków. Wy-
korzystując klasyczne poglądy dotyczące istoty innowacji sformułowane przez J. Schum-
petera i odnosząc je do zagadnień funkcjonowania rynku, pod pojęciem innowacji należy 
rozumieć kombinacje czynników w zależności funkcjonalnej następujących możliwości:

 – wprowadzenie na rynek nowych produktów lub doskonalenie dotychczas istniejących, 
 – wprowadzenie nowej lub udoskonalonej technologii produkcji, w tym nowych metod 

świadczenia usług,
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 – zastosowanie nowego sposobu sprzedaży i zakupu, w tym nowych sposobów tworzenia 
interakcji z klientami, wraz z systemami obsługi,

 – otwarcie nowego rynku, zarówno w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży,
 – zastosowanie nowych surowców, materiałów i narzędzi, 
 – wprowadzenie zmian w organizacji produkcji, w tym zmian w organizacji procesu 

świadczenia usługi1.
W gospodarce opartej na wiedzy innowacje stają się jednym z kluczowych czynników 

wzrostu konkurencyjności i osiągania sukcesu rynkowego. Uogólniając, przez innowacje 
należy rozumieć wprowadzenie do użytku nowych produktów, pomysłów lub sposobów po-
stępowania. Będą to zatem wszelkie pozytywne zmiany wdrożone do użytku, które postrze-
gane są jako nowe z punktu widzenia wprowadzającej je jednostki2. Innowacje związane są 
z tworzeniem nowych ofert rynkowych. Jednakże nie są to z reguły zupełnie nowe produkty, 
ale raczej udoskonalenia już istniejących3, którym nadaje się nowe wartości użytkowe i pa-
rametry jakościowe. Znacząca część innowacji polega zatem na twórczym naśladowaniu 
istniejących rozwiązań. Twórcze naśladowanie koncentruje się zwłaszcza na potrzebach 
konsumenta i rozpoczyna się od obserwacji rynku, a nie produktów4.

Do typowych aspektów przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie usług należy zaliczyć:
 – tworzenie nowych koncepcji usług,
 – nowe formy współpracy z klientem,
 – nowe systemy dostawy usług,
 – zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych5.

Wprowadzanie nowych idei funkcjonowania podmiotu na rynku jest podstawą wyróż-
nienia następujących rodzajów innowacji:

 – produktowych,
 – procesowych, 
 – organizacyjnych (zarządczych), 
 – marketingowych6,
 – instytucjonalnych7. 

Dwa pierwsze rodzaje odnoszą się przede wszystkim do działalności statutowej przed-
siębiorstwa, a więc do struktury oferty. Efektem innowacji produktowych powinno być 
rozszerzenie rynku, prowadzące do rozwoju sektora lub zwiększenia zróżnicowania 

1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami 
w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 230–232.
2 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Ekonomiczna Grupa 
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 13–18.
3 J. Westland, Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008, s. 42–43.
4 P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, tłum. A. Doroba, MT Biznes, Warszawa 2000, s. 254–255.
5 P. Den Hertog, Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, 
[w:] Productivity,  innovation and knowledge in services. New economic and socio-economic approaches, red. 
J. Gadrey, E. Gallouj, E. Elgar, MA, Cheltenham-Northampton 2002, s. 226–231. 
6 P. Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, 
Szczecin 2013, s. 29.
7 A.M. Hjalager, A review of innovation research in tourism, “Tourism Management” 2010, vol. 31, issue 1, s. 1–12.
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oferowanych produktów w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów. 
Innowacje procesowe dotyczą zmian w procesie tworzenia i w metodach dostarczania 
produktów. Innowacje organizacyjne dotyczą sytuacji wewnątrz organizacji i mają zdecy-
dowanie niematerialny charakter. Odnoszą się przede wszystkim do zmian w metodach 
funkcjonowania organizacji, w tym tworzenia nowych struktur organizacyjnych, wdrażania 
nowych technik zarządzania oraz zmian w praktykach gospodarczych zarówno w aspek-
cie wewnętrznym, jak i z otoczeniem. Podobnie niematerialny charakter mają innowacje 
marketingowe, które koncentrują się na sposobach działania, a znajdują się w interakcji 
organizacji z klientem. Powinny one zwiększać popyt na produkty dotychczas oferowane 
oraz nowo wprowadzane na rynek8. Innowacje instytucjonalne dotyczą nowych form współ-
pracy pomiędzy uczestnikami rynku lub zmian w formule prawnej działalności podmiotu.

Podobnie jak w odniesieniu do innych rynków branżowych, także na rynku turystycz-
nym innowacje odgrywają kluczową rolę w osiąganiu przez podmioty strony podażowej 
rynku trwałej przewagi konkurencyjnej9. Postępujące procesy globalizacji wymuszają 
zwiększanie aktywności innowacyjnej nie tylko przedsiębiorstw turystycznych, ale także 
destynacji turystycznych, która warunkuje ich przetrwanie oraz dalszy wzrost i rozwój. 
Działalność podmiotów na rynku turystycznym wymusza konieczność komplementarnego 
rozwijania różnych rodzajów innowacji10, gdyż przedsiębiorstwa turystyczne (głównie 
mikro, małe i średnie) różnią się poziomem innowacyjności, między innymi w zależno-
ści od przyjętej strategii działania, rodzaju działalności, kwalifikacji kadry pracowniczej 
i otoczenia rynkowego11. 

Decydującą rolę w kształtowaniu innowacyjności rynku turystycznego odgrywają przed-
siębiorstwa turystyczne. O ich innowacyjności decydują samodzielne działania tych pod-
miotów, a także źródła innowacyjności, które pochodzą ze strony: dostawców, konkuren-
tów, pracowników, konsumentów12, firm doradczo-konsultingowych13, podmiotów polityki 
turystycznej. Działania podmiotów polityki turystycznej mogą stanowić źródło innowacji 
dla przedsiębiorstw turystycznych przez kreowanie polityki proinnowacyjnej skierowanej 
na rynek turystyczny, w tym szczególnie do przedsiębiorców turystycznych. Ponadto pod-
mioty polityki turystycznej mogą samodzielnie prowadzić działania innowacyjne. Należy 
dodatkowo zauważyć, że jednym z podstawowych środków do wprowadzania innowacji do 
działalności podmiotów rynku turystycznego są nowoczesne technologie informacyjne14.

8 Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Prze-
myśle ORGMASZ, Warszawa 2004, s. 16–17; T.B. Kalinowski, Innowacyjność…, op. cit.; P. Niedzielski, Kreatyw-
ność…, op. cit., s. 30–31.
9 E. Szymańska, Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji  imprez 
turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 146–148.
10 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
11 J. Gancarczyk, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2012, nr 91, s. 105.
12 Innovation in hospitality and tourism, red. M. Peters, B. Pikkematt, Routledge, New York 2005.
13 W. Wszendybył-Skulska, Źródła innowacyjności w turystyce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, 
nr 9(4), s. 622.
14 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era  innowacji, tłum. zbiorowe, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010, s. 15. 
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Procesy innowacji na rynku turystycznym wynikają także z aktywności destynacji tury-
stycznych15. Destynacje turystyczne są bezpośrednio związane z systemem publicznym (sa-
morządowym) i realizują zadania z zakresu polityki turystycznej. Oddziaływanie na innowacje 
przez podmioty reprezentujące instytucje publiczne wiąże się z kształtowaniem relacji powią-
zań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami turystycznymi na pewnym obszarze, 
na którym znajdują się walory i atrakcje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz 
świadczone są usługi turystyczne. Rolą podmiotów publicznych w obszarze turystycznym 
jest ukształtowanie optymalnej w danych warunkach konfiguracji przewag konkurencyjnych16, 
a w efekcie prowadzenie polityki innowacyjnej. Podstawowym celem polityki innowacyjnej 
na rynku turystycznym powinno być oddziaływanie państwa na strukturę tego rynku przez 
działania strategiczne. W dokumentach strategicznych zagadnienia innowacji są uwzględ-
nione jako priorytety i działania, w stosunku do których są określone sposoby finansowania, 
w praktyce przede wszystkim ze środków strukturalnych Unii Europejskiej17.

Dzięki innowacjom kreowany jest nowy, głównie pod względem jakościowym rynek 
turystyczny, decydujący o pozycji rynkowej oferentów tego rynku oraz w pełniejszy sposób 
zaspokajający potrzeby konsumentów-turystów. Innowacje wpływają zatem bezpośrednio 
na strukturę tego rynku i są siłą napędową jego rozwoju, zarówno od strony tworzenia 
oferty, jak i konsumpcji18.

Rynek turystyki zdrowotnej

Jednym z rynków branżowych rynku turystycznego jest rynek turystyki zdrowotnej. 
Został on wyodrębniony z punktu widzenia motywu uprawiania turystyki; obejmuje wyjazdy 
turystyczne, dla których głównym lub uzupełniającym celem jest wpływanie na zdrowie i kon-
dycję fizyczną i psychiczną uczestnika turystyki. Stanowi także szczególną branżę, łączącą 
w zakresie swojej działalności elementy innych branż turystycznych, głównie hotelarstwa, ale 
przy równoległym zaangażowaniu branży medycznej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego. 

Szczególny charakter turystyki zdrowotnej uzdrowiskowej wynika przede wszystkim 
z celu i motywu wyjazdu do destynacji turystycznych, w których oferowane są usługi me-
dyczne, oraz miejscowości uzdrowiskowych, a także z potrzeb korzystania z usług świad-
czonych przez te podmioty rynkowe. 

Do głównych motywów uprawiania turystyki zdrowotnej zalicza się przede wszystkim: 
a) w zakresie turystyki medycznej, w tym medycyny estetycznej:

 – poddanie się leczeniu, często przy wykorzystaniu metod inwazyjnych,
 – poddanie się planowanym zabiegom medycznym, w tym stomatologicznym,

15 A. Panasiuk, European Union funds in the development of region al sustainable tourism economy in 2007–2013, 
2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija 
2013, s. 267–277.
16 D.E. Jaremen, A. Rapacz, P. Gryszel, Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, 
„Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9(4), s. 166.
17 Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa 2014.
18 A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014, s. 246–247.
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b) w zakresie turystyki uzdrowiskowej19 oraz wellness & spa:
 – odnowę sił, której podporządkowany jest tryb życia w miejscowości turystycznej,
 – wpływ na stan zdrowia i samopoczucia, 
 – aktywny charakter wypoczynku. 

Wymienione cele mogą być osiągane nie tylko przez uczestnictwo w turystyce zdro-
wotnej. Leczenie może odbywać się w miejscu zamieszkania, bez konieczności udawania 
się w podróż turystyczną. Natomiast wskazane cele dla turystyki uzdrowiskowej oraz spa 
& wellness mogą być osiągane dzięki korzystaniu z innych form turystyki, przykładowo 
przez uprawianie turystyki aktywnej20. Należy pamiętać, że od strony popytu turysta 
korzystający z ofert turystyki zdrowotnej, kreuje także inne potrzeby, zaspokajane przez 
pozostałe elementy struktury podaży turystycznej.

Określenie turystyki zdrowotnej jako całości stosunków, działań i zjawisk, które wynikają 
z pobytów osób udających się w celach korzystania ze świadczeń medycznych, w tym uzdro-
wiskowych, oraz podróży do destynacji turystyki medycznej i miejscowości uzdrowiskowych 
i powrotów do miejsc zamieszkania21, jest podstawą do określenia istoty rynku turystyki 
zdrowotnej, a następnie wskazania na jego elementy struktury podmiotowej i przedmiotowej. 
Rynek turystyki zdrowotnej, w ujęciu przedmiotowym, to proces, w którym usługobiorcy 
(turyści, pacjenci, kuracjusze) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych i medycznych 
oraz destynacje turystyki zdrowotnej/medycznej oraz miejscowości uzdrowiskowe) określają 
przedmiot wymiany rynkowej, jakim są świadczenia turystyczne, medyczne (uzdrowiskowe), 
oferowane po określonych cenach i na określonych warunkach22. 

Podstawowymi podmiotami funkcjonującymi na rynku turystyki zdrowotnej są:
a) w zakresie popytu:

 – turyści – pacjenci i kuracjusze,
 – pozostali turyści przebywający w destynacjach turystyki zdrowotnej, korzystający 

z ofert uzdrowiska i usług obiektów spa & wellness jako świadczeń uzupełniających, 
b) w zakresie podaży:

 – przedsiębiorstwa świadczące usługi medyczne (szpitale, kliniki chirurgii plastycznej, 
gabinety zabiegowe, przychodnie, laboratoria analityczne),

 – przedsiębiorstwa uzdrowiskowe (zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, jak np. sanatoria, 
zakłady przyrodolecznicze),

 – podmioty świadczące usługi spa & wellness, zarówno przedsiębiorstwa hotelarskie, 
jak też podmioty, dla których działalność ta ma charakter podstawowy, 

 – przedsiębiorstwa turystyczne działające w destynacji turystycznej, oferujące swoje 
świadczenia zarówno turystom korzystającym z ofert turystyki zdrowotnej, jak i po-

19 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 36.
20 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 231–235.
21 C. Kaspar, F. Ferlich, Marketing Konzeption der Heilböund Kurorte B16, Hochschule St. Gallen, 1979, s. 14, 
za: A.S. Kornak, Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, Kujawsko-Pomorskie 
Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 21.
22 A. Panasiuk, Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, „Ekonomiczne Problemy 
Turystyki” 2013, nr 3(23), s. 9–22.
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zostałym turystom (m.in. hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, usługi biur tury-
stycznych obsługujących ruch przyjazdowy, atrakcje turystyczne), 

 – wyspecjalizowane przedsiębiorstwa turystyczne działające w obszarach emisji tury-
stycznej, organizatorzy turystyki obsługujący segmenty rynku turystyki zdrowotnej, 
pośrednicy i agenci turystyczni sprzedający kompleksowe pakiety lub zajmujące się 
wyłącznie pośrednictwem i obsługą w zakresie usług medycznych,

 – przedsiębiorstwa oferujące turystom zdrowotnym, w tym kuracjuszom, świadczenia 
paraturystyczne, których główną funkcją jest zaspokajanie potrzeb stałych mieszkańców 
destynacji turystyki zdrowotnej, w tym miejscowości uzdrowiskowych,

c) w zakresie polityki turystycznej:
 – organy państwowe regulujące funkcjonowanie gospodarki turystycznej, 
 – jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza szczebla gminnego, w tym samorządy 

miejscowości uzdrowiskowych, 
 – stowarzyszenia gmin uzdrowiskowych, 
 – turystyczne, w tym uzdrowiskowe organizacje branżowe,

d) w zakresie polityki ochrony zdrowia:
 – organy państwowe regulujące funkcjonowanie i finansowanie systemu opieki zdrowot-

nej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego,
 – organizacje podmiotów branży zdrowotnej i uzdrowiskowej.

Należy podkreślić, że rynek turystyki zdrowotnej może być kształtowany przede wszyst-
kim dzięki elementom podażowym ogólnego rynku turystycznego. Uzupełniany jest ele-
mentami właściwymi dla motywów uprawniania turystyki zdrowotnej, związanymi z ofertą 
medyczną, tzn. wynikającymi głównie z działalności placówek medycznych, obiektów 
sanatoryjnych i szpitali uzdrowiskowych, a także wspieranych przez aktywność podmiotów 
samorządowych w destynacjach turystycznych.

Odnosząc się do analizy struktury rynku turystyki zdrowotnej w ujęciu przedmiotowym, 
należy wskazać na prawidłowości związane z:
a) popytem na świadczenia turystyki zdrowotnej,
b) podażą świadczeń turystyki zdrowotnej,
c) instrumentalnym zakresem oddziaływania organów publicznych na ten rynek.

Rosnący popyt na usługi zdrowotne jest procesem globalnym, związanym z rozwojem 
gospodarczym, coraz lepszym wykształceniem społeczeństwa i wyższymi dochodami. Zmia-
ny demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństw i rosnące potrzeby osób starszych 
w zakresie usług medycznych, w połączeniu z korzystną sytuacją epidemiologiczną i wzro-
stem częstości występowania chorób przewlekłych, zwiększają również zapotrzebowanie na 
usługi zdrowotne wysokiej jakości. Wysokie koszty usług zdrowotnych w krajach bogatych, 
w połączeniu z dostępnością tańszych, alternatywnych usług medycznych w krajach rozwi-
jających się, prowadzą do rozwoju ruchu turystyki zdrowotnej23. W związku ze zmianą stylu 

23 I. Hazarika, Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India, “Health 
Policy and Planning” 2010, vol. 25, s. 248–251; N.S. Pocock, K. Hong Phua, Medical tourism and policy implica-
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życia i pracy ludzi zachodzi widoczna zmiana w popycie konsumentów turystyki zdrowotnej. 
Zmiany w wykorzystaniu czasu wolnego powodują, że zamiast wykorzystania długiego 
urlopu (2–3 tygodnie) jednorazowo, ludzie chętniej wyjeżdżają kilka razy w roku na krótsze 
okresy. Konsumenci, którzy ze względów zawodowych mogą sobie pozwolić jedynie na 
krótki wyjazd, są zainteresowani przede wszystkim ciekawymi formami wypoczynku. Po-
szukują ofert nie tylko odpowiednich cenowo, lecz także atrakcyjnych programowo, za które 
są skłonni więcej zapłacić24, tym samym tworzą popyt na świadczenia związane z rynkiem 
turystyki zdrowotnej. 

Popyt na świadczenia turystyki zdrowotnej25 wynika z:
 – potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją, 
 – potrzeb związanych z utrzymaniem dobrego zdrowia oraz regeneracji sił, chęcią pro-

filaktyki i wypoczynku, 
 – uzależnienia popytu na świadczenia zdrowotne i wyjazdy do destynacji turystyki zdro-

wotnej jako elementu stylu życia, wynikającego z postępu cywilizacyjnego,
 – wykreowania tzw. popytu subiektywnego, który wynika z wewnętrznego przekonania 

pacjenta o konieczności leczenia, mogącego często nie mieć uzasadnienia zdrowot-
nego, popartego jednak chęcią demonstracji,

 – efektywności ekonomicznej wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z usług zdro-
wotnych ze względu na nadmierną ich konsumpcję, w miejscach emisji turystycznej.
Popyt na ofertę turystyki zdrowotnej można sklasyfikować w ujęciu podmiotowym, 

uwzględniając grupy pacjentów, zwłaszcza ze względu na sposób finansowania i sposób 
wyboru miejsca, w którym są konsumowane świadczenia zdrowotne. Są to turyści (w tym 
pacjenci, kuracjusze26) korzystający z ofert:

 – medycznych (w tym w uzdrowiskach) w destynacjach turystyki zdrowotnej, samodziel-
nie ponoszący koszty, dokonujący samodzielnie wyboru miejsca oraz usługodawców,

 – medycznych finansowanych z tytułu posiadania samodzielnie wykupionego ubezpie-
czenia zdrowotnego27,

 – głównie turystyki uzdrowiskowej, finansowanej lub dofinansowanej z tytułu ubezpiecze-
nia społecznego, w ramach których kuracjusz ma ograniczoną możliwość wyboru miej-
sca i terminu pobytu, gdyż do uzdrowiska trafia na podstawie skierowania od lekarza.
Podaż turystyki zdrowotnej wskazuje nieco inne prawidłowości niż szeroko rozumia-

na podaż turystyczna. Ekspansja współczesnej turystyki medycznej w sposób istotny 
wpływa na światową gospodarkę. Najistotniejszą kwestią jest różnica w wielkości produkcji 
oraz kosztach usług między krajami rozwiniętymi (np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka 

tions for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia, 
“Globalization and Health” 2011, vol. 7. 
24 S. Briggs, Marketing w turystyce, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2003, s. 30.
25 D. Kotarski, Specyfika popytu restytucyjnego na usługi sanatoryjne, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, 
nr 3(23), s. 36.
26 A.R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 188–190.
27 G. Cohen, How to regulate medical tourism (and why it matters for bioethics), “Developing World Bioethics” 
2012, vol. 12, issue 1, s. 9–20.
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Brytania), a rozwijającymi się (np. Meksyk, Brazylia czy kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej). Największą aktywizację oferty turystyki zdrowotnej obserwuje się w tych drugich, 
gdzie podmioty tego rynku starają się jak najpełniej wykorzystać kapitał finansowy i ludzki 
tej branży, uzyskując także wsparcie ze strony administracji państwowej. 

Do charakterystycznych cech podaży turystyki medycznej należy zaliczyć:
 – znaczące uzależnienie struktury podaży od popytu,
 – wysokie kwalifikacje personelu obsługującego turystów zdrowotnych,
 – wysoką dostępność informacji na temat oferty (zwłaszcza za pośrednictwem Internetu),
 – wysoki poziom jakości świadczeń oraz systemu obsługi turystów zdrowotnych, 
 – wysoką komplementarność podażową usług medycznych i turystycznych,
 – postępującą liberalizację przepisów ułatwiających turystom swobodne przemieszczanie 

się w ruchu międzynarodowym i korzystnie z usług zdrowotnych,
 – wysoką kapitałochłonność,
 – bardzo niski poziom sezonowości28.

Podaż na rynku turystyki zdrowotnej obejmuje świadczenia medyczne i turystyczne, 
które mogą stanowić przedmiot wymiany rynkowej jako pojedyncze usługi lub mogą być 
oferowane w formie pakietowej. Oferty są kreowane przez podmioty branży medycznej, 
branży turystycznej oraz kompleksowo przez destynacje turystyki zdrowotnej. Zagadnienia 
te będą kontynuowane w kolejnym podrozdziale. 

Szczególną rolę na rynku turystycznym odgrywają podmioty publiczne, realizując 
politykę turystyczną. W obszarze podjętych rozważań są to także podmioty państwowe 
odpowiedzialne za politykę ochrony zdrowia w państwie. Każde państwo ma własne 
przepisy prawne dotyczące systemu ochrony zdrowia, regulujące dostępność do systemu 
dla własnych obywateli oraz zasady finansowania przy użyciu środków publicznych i/lub 
prywatnych. Dodatkowo wskazać należy na zakres konkretnych świadczeń medycznych, 
które mogą być wykonywane w poszczególnych państwach, oraz tych, które z powodów 
etycznych i religijnych nie są legalne.

Identyfikacja obszarów innowacyjności na rynku turystyki 
zdrowotnej

Z przeprowadzonej analizy struktury rynku turystyki zdrowotnej wynika, że jest to 
rynek rozbudowany zarówno pod względem oferty, jak i podmiotów ją kreujących oraz 
uczestników tego rynku reprezentujących stronę popytową, ujawniających różne motywy 
korzystania z usług turystyki zdrowotnej. Jest to rynek bardzo konkurencyjny na wszyst-
kich poziomach, począwszy od globalnego, poprzez rynki kontynentalne, na rynkach 
wewnątrzkrajowych i regionalnych skończywszy. 

Istotną kwestią jest wskazanie na adaptację innowacji przez elementy struktury rynku 
turystyki zdrowotnej. Najistotniejszą funkcję pełnią w tym zakresie podmioty strony po-

28 J. Rab-Przybyłowicz, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014, s. 38–41.
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dażowej tego rynku oraz kształtowana przez nich oferta w zakresie turystyki zdrowotnej. 
Wskazać należy tu przede wszystkim na podmioty:

 – rynku medycznego (np. szpitale, sanatoria, obiekty spa & wellness), 
 – rynku turystycznego (np. przedsiębiorstwa hotelarskie),
 – wyspecjalizowane podmioty rynku turystyki zdrowotnej (tj. organizatorów turystyki 

tworzących oferty turystyki zdrowotnej i pośredników sprzedaży), łączących elementy 
usług medycznych i turystycznych w zintegrowany pakiet, 

 – destynacje turystyki zdrowotnej, wraz z miejscowościami uzdrowiskowymi (kraje, re-
giony, miasta i mniejsze miejscowości), które aby dotrzeć z ofertą turystyki zdrowotnej 
administrowanego obszaru, powinny szukać oryginalnych rozwiązań, przykładowo 
łączących usługi medyczne świadczone przez podmioty komercyjne z oryginalnymi 
ofertami typowo turystycznymi. 
Ponadto bezpośrednią rolę w kształtowaniu innowacji na rynku turystyki zdrowotnej 

odgrywa produkt turystyki zdrowotnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie dobra 
i usługi, które można nabyć w destynacjach turystyki zdrowotnej, w tym w miejscowościach 
uzdrowiskowych, umożliwiające dojazd i pobyt (usługi turystyczne) i korzystanie ze świad-
czeń zdrowotnych (usługi medyczne) turystom (pacjentom, kuracjuszom)29. 

Produkt turystyki zdrowotnej jest zróżnicowany, w zależności od zakresu zasobów 
i świadczeń dostępnych w obszarze turystycznym, wynikający z funkcjonowania sub-
rynków: turystyki medycznej, turystyki uzdrowiskowej, turystyki spa & wellness, turystyki 
w zakresie medycyny estetycznej. Teoretycznie może przybierać strukturę całościową, 
ale w praktyce rynkowej produkt ten należy analizować odrębnie dla poszczególnych 
rodzajów ofert, tj. produktu turystyki:

 – medycznej,
 – uzdrowiskowej,
 – spa & wellness,
 – medycyny estetycznej.

W strukturze każdego wymienionego rodzaju produktu znajdują się elementy wspól-
ne wynikające z potencjału obszaru turystycznego, związane z obsługą każdej formy 
turystyki, czyli walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), baza turystyczna (nocle-
gowa, gastronomiczna, transportowa, towarzysząca) oraz usługi typowo turystyczne. 
Elementy związane z poszczególnymi rodzajami produktu turystyki zdrowotnej wynikają 
głównie z zasobów i usług o charakterze medycznym. Są to elementy specjalistyczne 
poszczególnych rodzajów produktu. Ich zróżnicowanie dotyczy zwłaszcza usług świad-
czonych turystom zdrowotnym, a także elementów zagospodarowania oraz walorów 
turystycznych.

Produkt turystyki zdrowotnej, a właściwie cząstkowe produkty turystyki medycznej, 
uzdrowiskowej, spa & wellness oraz medycyny estetycznej stanowią podstawowy przed-

29 Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 
2001, s. 29; J. Rab-Przybyłowicz, Produkt…, op. cit., s. 64.
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miot oddziaływania podmiotów turystyki zdrowotnej w zakresie kształtowania innowacji. 
Innowacje dotyczyć mogą nie tylko aspektów bezpośrednio produktowych, ale także 
organizacyjnych (sposób obsługi turystów zdrowotnych), marketingowych (sposób docie-
rania z ofertą do grup konsumentów) czy w zakresie instytucjonalnym, istotnym podczas 
budowania więzi partnerskich w obszarach turystyki zdrowotnej między podmiotami 
oferującymi świadczenia.

Podsumowanie

Problematyka innowacji na rynku turystyki zdrowotnej dotyczy zwłaszcza aspektów 
podażowych, gdyż wiąże się przede wszystkim z zasobami naturalnymi, kapitałowymi, 
w tym infrastrukturalnymi, ludzkimi, informacyjnymi oraz technologicznymi. Kwestie po-
pytowe dotyczą przede wszystkim wielkości i struktury ruchu turystycznego, a zwłaszcza 
antycypowania potrzeb turystów ujawniających potrzeby w zakresie turystyki zdrowotnej 
w przyszłości w miejscach recepcji turystycznej. Dzięki innowacjom kreowany jest nowy, 
głównie pod względem jakościowym, rynek turystyki zdrowotnej, decydujący o pozycji 
rynkowej oferentów tego rynku oraz w pełniejszy sposób zaspokajający potrzeby konsu-
mentów, tj. turystów i kuracjuszy. Innowacje wpływają zatem bezpośrednio na strukturę tego 
rynku i są siłą napędową jego rozwoju, zarówno od strony tworzenia oferty, jak i konsumpcji.
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Streszczenie

Istotnym instrumentem kształtowania struktury rynku turystycznego są innowacje. Wysoką podat-
ność na innowacje ma rynek turystyki zdrowotnej. Wynika to z jego wysokiej dynamiki rozwojowej 
w wymiarze globalnym, a przede wszystkim z zaangażowania wielu grup podmiotów, będących 
uczestnikami tego rynku. Obok podmiotów rynku turystycznego decydujący wkład w zakresie 
podejmowania rozwiązań innowacyjnych mają podmioty rynku medycznego. Celem opracowa-
nia jest identyfikacja podmiotów rynku turystyki zdrowotnej odpowiedzialnych za wprowadzanie 
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innowacyjnych ofert na tym rynku. W kolejnych częściach omówiono zagadnienia teoretyczne 
dotyczące: innowacji na rynku turystycznym oraz struktury rynku turystyki zdrowotnej. W efekcie 
umożliwiło to identyfikację obszarów innowacyjności na rynku turystyki zdrowotnej. Przeprowa-
dzone badania mają charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: innowacje, rynek turystyczny, turystyka zdrowotna, turystyka medyczna, 
turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness

Abstract

Innovation is an important instrument for shaping the structure of the tourism market. The health 
tourism market is highly susceptible to innovation. It results from its high development dynam-
ics in the global dimension, and above all the involvement of many groups of entities that are 
participants in this market. In addition to the tourism market entities, the entities involved in the 
medical market make the decisive contribution to innovative solutions. The aim of the study is 
to identify entities of the health tourism market responsible for introducing innovative offers on 
this market. The following sections discuss theoretical issues concerning: innovation on the tour-
ism market and the structure of the health tourism market. As a result, it enabled the identification 
of innovation areas on the health tourism market. The conducted research is of conceptual nature.

Keywords: innovations, tourism market, health tourism, medical tourism, spa tourism, spa 
& wellness
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