
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Placówki uzdrowiskowe na Podkarpaciu 
 

Podkarpacie należy do czołówki województw pod 
względem lecznictwa uzdrowiskowego. Wprawdzie 
w 2020 roku w okresie pandemii COVID-19, 
w podkarpackich szpitalach uzdrowiskowych 
i sanatoriach było mniej kuracjuszy niż zwykle, 
jednak sytuacja powoli wraca do normy. 

 

W 2021 roku w województwie podkarpackim funkcjonowało 26 szpitali uzdrowiskowych 
i sanatoriów. Łącznie dysponowały one 4,3 tys. łóżek. W ciągu 2021 roku leczyło się w nich 
stacjonarnie 41,0 tys. osób, w tym 399 dzieci w wieku 0-18 lat i 18,6 tys. osób w wieku 65 lat 
i więcej. Kuracjuszy pełnopłatnych było 8,7 tys. osób. Ponadto w szpitalach uzdrowiskowych 
i sanatoriach na Podkarpaciu 1,6 tys. osób leczyło się ambulatoryjnie. 

Podkarpacie pod względem liczby szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów zajmowało 5. miejsce 
wśród województw i 6. miejsce pod względem liczby kuracjuszy stacjonarnych. Najwięcej 
placówek uzdrowiskowych było w województwie dolnośląskim – 43, natomiast pod względem 
liczby kuracjuszy na pierwszym miejscu znalazło się województwo zachodniopomorskie – 
137,5 tys. osób. 

W 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem liczba kuracjuszy w województwie podkarpackim 
wzrosła o 10,5 tys. osób. Jednak ciągle nie osiągnęła stanu sprzed okresu pandemii (w 2019 
roku w placówkach uzdrowiskowych na Podkarpaciu przebywało 61,4 tys. kuracjuszy). Liczba 
szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów w ostatnich latach pozostała na niezmienionym 
poziomie. 

      

  

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. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

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

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  

 

 34,4% 
Wzrost liczby kuracjuszy w placów-
kach uzdrowiskowych w 2021 roku,  
w porównaniu z 2020 rokiem 
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Szpitale uzdrowiskowe i sa-
natoria na Podkarpaciu dys-
ponowały łącznie 4,3 tys. łó-
żek (stan na 31 grudnia 2021 
roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
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