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Turystyka a zdrowie

W szerokim ujęciu de facto każdy rodzaj
turystyki ma wpływ na zdrowie

człowieka, zmieniając codzienną
rutynę i klimat. Turystyka

szczególnie nastawiona
na poprawę stanu zdrowia

to turystyka zdrowotna.

Jednym z pierwszych motywów  
podróżowania było zdrowie:

podróże do wód,
wyjazdy do uzdrowicieli, 
wyprawy po lecznicze zioła.



Turystyka zdrowotna
a prozdrowotna

Powszechnie przyjęty podział 
turystyki zdrowotnej:

przyjęliśmy turystykę zdrowotną i prozdrowotną, jako 
inteligentną specjalizację w ramach Strategii 

Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Wspierając w regionie świętokrzyskim także inne 
rodzaje turystyki o charakterze prozdrowotnym jak:

medyczna
uzdrowiskowa
SPA&Wellness

gospodarstwa agroturystyczne z ofertą 
prozdrowotną,

ośrodki terapii odchudzających
rehabilitacyjnych, uzależnień aktywnego 
wypoczynku, sportu i rekreacji, itp.,



Inteligentna specjalizacja
koncepcja rozwoju regionalnego, łącząca
rozwój myśli ekonomicznej z teoriami rozwoju 
społeczno-gospodarczego

jako idea przyjęta przez Komisję 
Europejską i rekomendowana krajom 
członkowskim, jako warunek otrzymania 
wsparcia na rozwój innowacji

branże te mają być motorem rozwojowym i wyróżnikiem, 
który ma stanowić przewagę konkurencyjną regionu

inwestowanie w rozwój branż o największym 
potencjale społeczno-gospodarczym, 
ekonomicznym, geograficznym, geologicznym, 
historycznym i wzrostowym dla regionu



Inteligentne specjalizacje w obszarze turystyki

Turystyka
w strategiach

RIS3 
poszczególnych 

regionów
Źródło: Na postawie: Bęczkowska, M., 2014b, Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów, w: Zamelska, M., 
Turystyka i Rekreacja w przestrzeni miast i regionów, Studia Periegeica nr 2(12)/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, s. 45, dane zaktualizowane na postawie obowiązujących RSI3.

poziomy uszczegółowienia:

specjalizacje główne

specjalizacje wspierające*

wskazanie turystyki w dalszej 

w treści dokumentu**

brak turystyki w strategii



Trendy rozwoju specjalizacji w turystyce
turystyka o charakterze zdrowotnym 
- jednym z głównych nurtów rozwoju 
branży i usług turystycznych

turystyka rozwija się zwłaszcza 
regionach o istotnym potencjale 
oraz zasobach przyrodniczych

konsekwencja procesów 
demograficznych – rozwój
srebrnej gospodarki

dostęp do źródeł informacji
i wzrost mobilności sprzyjają 
rozwojowi turystyki zdrowotnej

rozwój technologii, to 
niższa cena i wyższa 
dostępność usług 
zdrowotnych

moda na poprawianie urody, tzw. 
kult młodości sprzyjają rozwojowi 
turystyki medycznej, w tym 
medycyny estetycznej

zdrowy styl życia i coraz 
popularniejsze, naturalne
metody leczenia (w tym 
uzdrowiskowego), 
docenione na nowo



Zasoby przyrodnicze o charakterze leczniczym
i zdrowotnym w regionie świętokrzyskim

złoża wód leczniczych wysoko zmineralizowanych,
w tym termalnych, o wysokiej zawartości związków 
siarki (źródło „Malina” - najwyższe stężenie w wodzie 
leczniczej na świecie na poziomie 1000 mg/dm3,
przy dopuszczalnej normie do kąpieli do 150 mg/dm3)

unikalny krzemień pasiasty, występujący 
tylko w Górach Świętokrzyskich

najwyższy w kraju wskaźnik powierzchni terenów prawnej 
ochrony przyrody, blisko 70% (w Polsce 32,5%), obejmujących 
unikalne osobliwości fauny i flory, siedliska ptasie, liczne 
pomniki przyrody, itp.

wysokie stężenie jodu w powietrzu w rejonie góry 
Ameliówka - w dni słoneczne jego poziom jest taki 
sam, jak nad morzem przy sztormowej pogodzie



Świętokrzyska turystyka w liczbach

335

330

238

212

205

185

180

116

050100150200250300350

Bałtowski Kompleks Turystyczny

Klasztor na Świętym Krzyżu

Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju

Kompleks Świętokrzyska Polana

Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno

Świętokrzyski Park Narodowy

Europejskie Centrum Bajki

Park Etnograficzny w Tokarni

sprzedane
bilety

w 2017 roku
w tysiącach



Stopa bezrobocia w powiatach
województwa świętokrzyskiego

Źródło: http://www.wup.kielce.pl/dane-statystyczne

Stan na 28.02.2018



Zmiana liczby kuracjuszy w procentach
(rok bazowy 2007)
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Zmiana liczby kuracjuszy komercyjnych
w Polsce i województwie świętokrzyskim

(rok bazowy 2007)
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Udział kuracjuszy komercyjnych w ogólnej liczbie 
kuracjuszy w Polsce i województwie świętokrzyskim
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Eksploatacja złóż wód leczniczych w m3

w województwie świętokrzyskim
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Tworzenie innowacji 
w turystyce

broker innowacji 2.0
tworzenie rozwiązań 
odpowiadających na problemy
i potrzeby przedsiębiorców
interdyscyplinarna współpraca 
ekspercka



Technologia odsiarczania wody siarczkowej
i wtórne wykorzystanie otrzymanej solanki w tężni

Wynalazek 
opatentowany
w 2014 roku
nr zgłoszenia 

P.409769
przez 

Sanatorium 
SŁOWACKI



Sauna Świętokrzyska – nawiązanie
do lokalnych tradycji i kultury regionu

Wzór
przemysłowy
z 2015 roku
nr Rp.22046

oraz wdrożone
w Odyssey
Club Hotel 

Wellness&SPA*****



Terapia księżycowa
To terapeutyczny program, wspomagający 
zdrowie w oparciu o rytmy księżycowe,
z wykorzystaniem jogi i relaksacji oraz
substancji bioaktywnych w żywieniu

i kosmetyce, chroniony znakiem
towarowym nr Z. 479181

zgłoszonym w 2017 roku.



Rozwój innowacji w turystyce
a rozwój regionu

dzięki interdyscyplinarności turystyka jest dziedziną
o wysokim potencjale w zakresie realizacji prac B+R, 
turystyka zdrowotna rozwija biotechnologię oraz metody 
diagnostyki i leczenia

w turystyce, zwłaszcza zdrowotnej znajdują 
zatrudnienie osoby o różnym poziomie 
kwalifikacji m.in. lekarze, rehabilitanci, 
menadżerowie, pielęgniarki, itp.

potencjał rozwojowy turystyki wynikający w wyjątkowych 
zasobów przyrodniczych regionu stanowi szansę, ale
i wyzwanie dla zrównoważonego wykorzystania naturalnych 
dóbr oraz wspierania przedsiębiorczych organizatorów 
turystyki w regionie

wzrost innowacyjności branży 
generuje miejsca pracy



Dziękujemy
za uwagę

ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA
Z TURYSTYCZNEJ

OFERTY 
WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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