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18.07.2019 r. Podkarpackie uzdrowiska 
 

Podkarpacie należy do czołówki województw pod 
względem leczenia uzdrowiskowego. Mimo, że liczba 
placówek uzdrowiskowych nie zwiększyła się, przyjęły 
one w 2018 roku więcej kuracjuszy niż rok wcześniej. 
Nieznacznie natomiast zmalała liczba leczących się tu 
dzieci i młodzieży. 

W 2018 roku w województwie podkarpackim 
funkcjonowało 25 szpitali uzdrowiskowych i 

sanatoriów. Łącznie dysponowały one 4,0 tys. łóżek (stan w dniu 31 grudnia). W ciągu roku 
w placówkach uzdrowiskowych na Podkarpaciu leczyło się 61,1 tys. kuracjuszy, w tym 2,4 tys. 
dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat i 119 cudzoziemców. Z ogólnej liczby kuracjuszy, 12,3 tys. 
osób zapłaciło za swój pobyt w podkarpackich szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. 

Podkarpacie w 2018 roku znalazło się na 6. miejscu wśród województw pod względem 
ogólnej liczby kuracjuszy. Najwięcej było ich w województwie zachodniopomorskim – 194,6 
tys. kuracjuszy. Natomiast pod względem liczby kuracjuszy w wieku 0-18 lat, Podkarpacie 
uplasowało się na 3. miejscu. Tradycyjnie najwięcej dzieci i młodzieży przebywało w 
placówkach uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim – 9,2 tys. osób. 

W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem ogólna liczba kuracjuszy zwiększyła się o 5 tys. 
osób. Wzrosła także liczba kuracjuszy pełnopłatnych (o 769 osób). Nieznacznie zmalała 
natomiast liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (o 96 osób).  

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 www.rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

Łączna liczba dni pobytu kura-
cjuszy w podkarpackich pla-
cówkach uzdrowiskowych 
w 2018 roku (tzw. osobodni) 
wyniosła 1,2 mln 

8,9% 
Wzrost liczby kuracjuszy w 
podkarpackich uzdrowiskach 
w 2018 roku r/r 
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