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Podstawowe informacje o Spółce 

Podstawową działalność Spółki stanowią usługi lecznicze 

(uzdrowiskowe pobyty sanatoryjne, szpitalne, 

ambulatoryjne) dla dzieci i dorosłych; 

 

Działalność uzupełniająca to: 

 Produkcja wyrobów zdrojowych: rozlewnia wód 

mineralnych i smakowych; produkcja warzelniana soli 

spożywczej, szlamu i ługu leczniczego; wydobycie i 

sprzedaż solanki przez Uzdrowiskowy Zakład Górniczy. 
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Podstawowe informacje o Spółce 

 Spółka uzyskuje także dochody z administracji obiektów  

handlowych i mieszkalnych (kompleks „Europa”, 

tzw.”Gołębnik”) 

 

 Działalność Spółki obejmuje utrzymywanie i zarządzanie 

obiektami infrastruktury uzdrowiskowej ogólnodostępnej 

w Ciechocinku tj. inhalatoria wokół Tężni i fontannę 

„Grzyb” wraz z ciągiem technologicznym warzelni soli. 
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Charakterystyka posiadanego majątku 
Obiekty uzdrowiskowe Spółki cz. 1 

Szpital Uzdrowiskowy nr 1 

im. Mariana Raczyńskiego,  

ul. Armii Krajowej 6, tel. (054) 283 60 73 

 
240 miejsc, budynek dwupiętrowy, ze stołówką i bazą  

zabiegową na miejscu, przystosowany dla osób  

niepełnosprawnych, dwa baseny solankowe. 

Położony w sąsiedztwie dywanów kwiatowych i deptaka 

 ciechocińskiego. 

 

Typy wykonywanych zabiegów: hydroterapia (kąpiele  

wykonywane w wannie i basenie), hydromasaże, zabiegi  

borowinowe, masaże, zabiegi kinezyterapeutyczne i  

fizykoterapeutyczne. 

 

Szpital jest obiektem zabytkowym. Na szczególną uwagę 

 zasługuje hall z antresolą, bogato zdobionym sufitem w 

 misternie wykonane sztukaterie i elementy zdobnicze. W 

 2010 roku zakończono nadbudowę części obiektu 

 uzyskując 120 nowych miejsc hotelowych. 4 



Szpital Uzdrowiskowy nr 3          

im. dra Markiewicza (dziecięcy),  

ul. Staszica 6, tel. (054) 283 60 72 

 
168 miejsc, przystosowany dla dzieci, w tym  

niepełnosprawnych. Na miejscu stołówka,  

baza zabiegowa, basen solankowy, szkoła podstawowa  

I gimnazjum. Obiekt położony w sąsiedztwie tężni  

solankowych. 

 

Typy wykonywanych zabiegów: zabiegi borowinowe,  

fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaże,  

inhalacje, parafina, kąpiele w wannach i basenie. 

 

 

 

Charakterystyka posiadanego majątku 
Obiekty uzdrowiskowe Spółki cz. 2 
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Szpital Uzdrowiskowy nr 4 „Dom 

Zdrojowy”, ul. Leśna 3, tel. (054) 283 

60 67 
 

 

339 miejsc, budynek czteropiętrowy, w pełni  

przystosowany dla osób niepełnosprawnych, na  

miejscu nowoczesna baza zabiegowa, dwie stołówki,  

położony w kompleksie zieleni, obok Parku  

Sosnowego. 

 

Typy wykonywanych zabiegów: ponad 70 rodzajów  

zabiegów leczniczych, w tym kąpiele w wannach i  

basenie solankowym, masaże, hydromasaże, zabiegi  

z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, płukania jamy  

ustnej (przyzębia), zabiegi relaksacyjne:  

koloroterapia, tlenoterapia, muzykoterapia oraz  

fotele relaksująco-masujące, kriosauna. 

 

 

Charakterystyka posiadanego majątku 
Obiekty uzdrowiskowe Spółki cz. 3 
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Zespół Sanatoryjny „Zachęta” B, C, D i 
Zakład Przyrodoleczniczy 

ul. Kościuszki 20, tel. (054) 283 60 69 

 
120 miejsc w 3 budynkach, stołówka i baza zabiegowa  

na miejscu, położony w centralnej części Uzdrowiska  

wzdłuż deptaka ciechocińskiego. 

 

Typy wykonywanych zabiegów: zabiegi  

kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, borowinowe, 

 masaże, kąpiele, inhalacje. 

 

W skład „Zachęty” wchodzi również Zakład  

Przyrodoleczniczy będący obiektem zabytkowym. 

 

 
 
 

 
 

Charakterystyka posiadanego majątku 
Obiekty uzdrowiskowe Spółki cz. 4 
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Sanatorium „Grażyna”,  

ul. Traugutta 6, tel. (054) 283 61 79 

 
160 miejsc, budynek dwupiętrowy, baza zabiegowa i  

stołówka na miejscu, położony w centrum miasta  

sąsiedztwie Parku Zdrojowego. 

 

 

Typy wykonywanych zabiegów: kinezyterapeutyczne,  

fizykoterapeutyczne, masaże, inhalacje tlenowe,  

balneologiczne, lampy bio-V. 

 

W czerwcu 2006 roku zostało otwarte nowowybudowane 

nowoczesne skrzydło obiektu. 
 

 
 

Charakterystyka posiadanego majątku 
Obiekty uzdrowiskowe Spółki cz. 5 
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Charakterystyka posiadanego majątku 
obiekty infrastruktury uzdrowiskowej o charakterze 

użyteczności publicznej 

 

 Tężnie; 

 

 Fontanna „Grzyb” 
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Produkty uzdrowiskowe  

 W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie 

NFZ na terenie całego kraju) realizowane są: 

        • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci 

        • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat 

        • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod             

 opieką dorosłych 

        • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych 

        • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych 

        • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych  w szpitalu uzdrowiskowym 

        • Rehabilitacja lecznicza ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

 W ramach umowy z ZUS realizowana jest rehabilitacja lecznicza w ramach 

prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń narządu ruchu. 

 Realizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 Pobyty lecznicze i hotelowe za pełną odpłatnością: pacjenci indywidualni, umowy 

zawarte z   Biurami i Agencjami Podróży, Zakładami Pracy.  W gamie produktów 

mieszczą się również oferty specjalne. 
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Spójność z strategią rozwoju województwa  

kujawsko-pomorskiego 

 
W odniesieniu do obowiązującej Strategii Rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 występuje spójność 

działań Spółki w obszarze rozwoju nowoczesnej gospodarki.  

 

Głównie dotyczy to wsparcia działań promocyjnych Spółki 

poprzez budowę marki uzdrowiskowej województwa kujawsko – 

pomorskiego. 

 

 W latach 2014 – 2020 istotny wpływ na rozwój gospodarczy 

regionu będzie miała specjalizacja określana jako Medycyna, 

usługi medyczne i turystyka zdrowotna, której ideą jest rozwój 

wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych. 



Siedziba Zarządu Spółki  
(obiekt wpisany na listę zabytków) 

12 

Dziękuję za 

uwagę 


