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Wstęp 

Iwonicz-Zdrój to jedna z najstarszych, o ponad 430-letniej tradycji miejscowość 

uzdrowiskowa, która oprócz uznanej renomy, słynie z unikalnego, leczniczego 

mikroklimatu oraz ekologicznego środowiska naturalnego. 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na lata 

2016-2022 to wynik pracy i dyskusji lokalnych władz, prezesów sanatoriów, NGO 

i mieszkańców gminy dotyczących mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

Wszystkie najważniejsze kwestie zostały omówione podczas sesji strategicznych, które 

odbyły się w listopadzie 2015r.  

 

Cele niniejszej Strategii są powiązane z dokumentami strategicznymi województwa 

podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego a także dokumentami gminnymi. Aktualizacja 

powstała w oparciu o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z którego zarówno gmina 

jako całość, a także poszczególne obiekty sanatoryjne będą mogły pozyskać środki 

zewnętrzne na współfinansowanie zaplanowanych inwestycji.  

 

W dokumencie dokonano analizy wewnętrznych i zewnętrznych czynników 

przyczyniających się do rozwoju Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowiska 

w Iwoniczu-Zdroju. Zwrócono uwagę na potrzebę respektowania szczególnych zadań, na 

które składają się najważniejsze obszary z punktu widzenia gminy: turystyka, 

uzdrowisko, ochrona powietrza, środowisko naturalne, gospodarka gminy i społeczność 

lokalna.  

Poniższa Aktualizacja Strategii pełni poniższe funkcje: 

-porządkującej podejmowane decyzje władz samorządowych; zwiększając przejrzystość 

i spójność podejmowanych działań oraz koordynacyjnej, pozwalającej 

na ukierunkowanie działań podejmowanych przez inne podmioty na przyjęte cele 

rozwoju;  

 -pobudzającej i integrującej układ podmiotowy regionu, władze samorządowe 

występują jako naturalny organizator i lider w całym układzie podmiotowym regionu 

(biznes, otoczenie biznesu, szkoły, organizacje pozarządowe);  

-regulacyjnej (strategia staje się wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji 

realizujących zadania samorządu) oraz kontrolnej, co oznacza, że umożliwia ocenę 

działań podejmowanych przez podmiot programujący; 

-informacyjnej i promocyjnej, strategia jest zbiorem informacji o działaniach 

podejmowanych przez samorząd, z drugiej strony „promuje” przyjęte kierunki 

rozwojowe. 

 

Do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego gminy Iwonicz-

Zdrój został powołany wykonawca zewnętrzny - Instytut Doradztwa Europejskiego- 

Innowacja s.c. w Krakowie. W pracach nad Aktualizacją Strategii uczestniczyli 

pracownicy Urzędu Gminy na czele z Panem Burmistrzem Witoldem Kocajem, jednostki 

podległe a także mieszkańcy gminy. 
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Niniejszy dokument Strategii w założeniu ma stanowić podstawę do planowania 

operacyjnego w gminie oraz  do opracowania aktualizacji wieloletniej prognozy 

finansowej. 

ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ 

Prace nad Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój przebiegały 

zgodnie z przyjętym harmonogramem, który przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

Tabela: Harmonogram prac 

 
Etap prac 

 
Termin 

 

Wybranie wykonawcy zewnętrznego- 
Instytut Doradztwa Europejskiego - 

Innowacja s.c. 

 
Listopad 2015r. 

Opracowanie aktualnej diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej gminy 

Listopad 2015 r. 

Praca nad sformułowaniem wizji, misji, 
celów strategicznych oraz celów 

operacyjnych podczas dwóch sesji 
strategicznych 

I sesja strategiczna- listopad 2015r. 
II sesja strategiczna- listopad 2015r. 

Końcowe prace redakcyjne nad 
dokumentem Strategii 

Grudzień 2015r./Styczeń 2016r. 

Publiczna prezentacja planowanych 
zapisów Strategii oraz przekazanie 

dokumentu organowi stanowiącemu  

 
 

Luty 2015r. 

Źródło: Materiały Instytutu Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c. dot. opracowania niniejszej Strategii. 

  

Organizacja sesji strategicznych wraz z opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój została powierzona Instytutowi Doradztwa 

Europejskiego - Innowacja s.c. w Krakowie. Materiały z sesji strategicznych stanowią 

istotną podstawę niniejszego dokumentu oraz punkt wyjścia rozważań na temat kierunku 

rozwoju gminy.   

 

STRUKTURA DOKUMENTU 

Aktualizacja Strategii składa się z trzech części: diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 

w gminie Iwonicz-Zdrój, analizy strategicznej gminy jako całości oraz analizy 

strategicznej uzdrowiska w Iwoniczu. W pierwszej części przedstawione zostały ogólne 

informacje o gminie, ze wskazaniem zaktualizowanych danych statystycznych. W drugiej 

i trzeciej części przeanalizowano najważniejsze aspekty mającej wpływ na rozwój gminy 

jako całości oraz rozwój uzdrowiska w Iwoniczu. Otrzymane wnioski stały się punktem 

wyjścia do sformułowania zapisów analizy SWOT. Analiza SWOT to zestawienie 

mocnych i słabych stron Gminy w powiązaniu z istniejącymi szansami i zagrożeniami 
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o charakterze zewnętrznym. Część strategiczna dokumentu zawiera zapisy wyznaczające 

kluczowe dla Gminy kierunki rozwoju wraz z opisem zadań, jakie mieszczą się w ramach 

wyróżnionych obszarów tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 

i działalności uzdrowiskowej.  

 

Rysunek: Zawartość analizy strategicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI 

Informacje zawarte w Aktualizacji Strategii uzyskane zostały w drodze spotkań, sesji 

strategicznych z lokalnymi liderami, NGO i mieszkańcami, wypełnionych ankiet 

i materiałów sesyjnych a także na podstawie danych publikowanych przez Główny 

Urząd Statystyczny oraz Bank Danych Lokalnych. Cennym źródłem informacji okazały 

się także rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.  

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja Strategii 
Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego  gminy 
Iwonicz-Zdrój na lata 

2016-2022

Analiza Strategiczna  
Gminy

SWOT, obszary 
problematyczne i 

rozwojowe

Zadania gminy na 
lata 2016-2022

Analiza Strategiczna 
Uzdrowiska

SWOT, obszary 
problemowe, 

zadania gminy na 
lata 2016-2022
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I. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie Iwonicz-Zdrój 

1.1 Analiza obecnej sytuacji gminy  

Dokładna analiza obecnej sytuacji gminy Iwonicz-Zdrój znajduje się w dokumencie 

,,Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2020”. 

Na potrzeby aktualizacji dokumentu zamieszczono poniżej informacje i dane za okres 

2012-2015. 

1.1.1 Ludność gminy  

W 2014 r. w gminie Iwonicz-Zdrój  mieszkało 10 997 mieszkańców, z czego w mieści 

1 851 osób a w pozostałych sołectwach 9 146. 

 

Liczba ludności mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój w 2014r. z podziałem na miasto 

i sołectwa. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Powyższy wykres jasno wskazuje, że 40% mieszkańców gminy mieszka w Iwoniczu, 33% 

w Lubatowej, 17% w mieście Iwonicz-Zdrój a 10% w Lubatówce.  

 

Liczba ludności w gminie Iwonicz-Zdrój z podziałem na miasto i sołectwa w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

17%

40%

33%

10%
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17%
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W mieście Iwonicz-Zdrój gęstość zaludnienia wynosi 314 osób/km2. 17% mieszkańców 

gminy mieszka w mieście Iwonicz-Zdrój, a pozostałe 83% w sołectwach (Iwonicz, 

Lubatowa, Lubatówka). 

 

Populacja miasta Iwonicz-Zdrój w latach 2002-2014 

 
Źródło: GUS 

 

W 2014r. 52,5% mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój stanowiły kobiety, a 47,5% 

mężczyźni. Wskaźnik feminizacji wynosi: na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn. 

  

Średni wiek mieszkańca miasta Iwonicz-Zdrój wynosi 41,1 lat w tym kobiet 45,1 lat 

a mężczyzn 40,9 lat. W porównaniu do średniego wieku mieszkańca województwa 

podkarpackiego, które wynosi 39,5 lat, średni wiek mieszkańca Iwonicza-Zdroju jest 

wyższy w szczególności w stosunku do kobiet.  

 

Stan cywilny w mieście Iwonicz-Zdrój w 2014 r. 

 
Źródło: GUS 

 

Z powyższego wykresu, jasno wynika, że największych odsetek osób mieszkających 

w mieście Iwonicz-Zdrój pozostaje w związkach małżeńskich tj. 59% wszystkich 
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mieszkańców. Kawalerowie i panny stanowią 29,4% wszystkich mieszkańców. Wdowcy 

i wdowy stanowią 9,3% wszystkich mieszkańców. Rozwiedzeni i rozwiedzone stanowią 

2,0% wszystkich mieszkańców. 

 

Produkcyjne grupy wieku w mieście Iwonicz-Zdrój w 2014 r. 

 
 

Źródło: GUS 

 

60,4% mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój jest w wieku produkcyjnym, 23,5% 

mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój jest wieku poprodukcyjnym, a 16,1% mieszkańców 

miasta Iwonicz-Zdrój jest w wieku przedprodukcyjnym.  

 

Biologiczne grupy wieku w mieście Iwonicz-Zdrój w 2014 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

69,5% mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój stanowią osoby w wieku 15-64 lata, 19,2% 

mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój stanowią osoby w wieku 65+, 11,3% mieszkańców 

miasta Iwonicz-Zdrój stanowią osoby w wieku 0-14 lat. 
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1.1.2 Edukacja 

Na terenie miasta Iwonicz-Zdrój funkcjonują poniższe placówki edukacyjne: 

 Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II 

W roku przedszkolnym 2015/2016 do gminnego przedszkola uczęszcza 56 dzieci.  

 

 Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju: Szkoła Podstawowa im. Ks. Dr Jana Rąba 

i Gimnazjum Publiczne im. Amelii i Karola Załuskich 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej uczęszczało 

120 a do gimnazjum 48 uczniów. 

 

 Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. dr J. Aleksiewicza  

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół uczęszcza: 

-do technikum: 239 uczniów 

-do Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 42 uczniów 

-do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej: 34 uczniów 

 Łącznie: 315 uczniów. 

 

Na terenie sołectwa Iwonicz funkcjonują poniższe placówki edukacyjne: 

 Przedszkole Gminne w Iwoniczu 

W roku przedszkolnym 2015/2016 do gminnego przedszkola uczęszcza 74 dzieci.  

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej uczęszcza 239 uczniów 

a do oddziału przedszkolnego 29 przedszkolaków.  

 Gimnazjum w Iwoniczu 

W roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjum uczęszcza 92 uczniów w tym 

91 w placówce i 1 uczeń indywidualnie.  

 Zespół Szkół w Iwoniczu 

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół uczęszcza 339 uczniów. 

 

Na terenie sołectwa Lubatówka funkcjonują poniższe placówki edukacyjne: 

 Przedszkole przy ZSPiG 

      W roku przedszkolnym 2015/2016 do gminnego przedszkola uczęszcza 39 dzieci.  

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  im. Orła Białego w Lubatówce 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej uczęszcza 85 uczniów 

a do gimnazjum 45 uczniów.   

 

Na terenie sołectwa Lubatowej funkcjonują poniższe placówki edukacyjne: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej uczęszcza 48 uczniów.  

 Gimnazjum w Lubatowej 

W roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjum uczęszcza 127 uczniów. 

 

Dotychczas Gimnazjum w Lubatowej zrealizowało projekt Comenius.  

Placówki szkolne z obszaru gminy Iwonicz-Zdrój planują wziąć udział w programie 

edukacyjnym Erasmus +, który jako projet europejski wspiera inicjatywy z dziedziny 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 dla państw członkowskich. Jego 
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całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach 

europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem 

połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję 

Europejską w latach 2007-2013:  

 programu „Uczenie się przez całe życie”,  

 programu „Młodzież w działaniu”,  

 Erasmus Mundus,  

 Tempus,  

 Alfa,  

 Edulink 

 oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego. 

 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy: 

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna; 

 Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; 

 Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk; 

 program Jean Monnet; 

 Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. 

 

 

 

Źródło: www.erasmusplus.org.pl 
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1.1.3 Gospodarka gminy  

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2014 r. w gminie 

Iwonicz-Zdrój 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Z powyższego wykresu wynika, że najpopularniejszym podmiotem gospodarki 

występującym na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój są osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą (656 podmiotów). 

 

Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych na terenie gminy Iwonicz 

w 2014 r. według wybranych krajów 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zgodnie z powyższym wykresem, najwięcej turystów zagranicznych przybywających 

do gminy Iwonicz-Zdrój, pochodzi z Niemiec, Ukrainy i USA. 

 

1.1.4 Analiza budżetu gminy na lata 2012-2014 

Zestawienie dochodów gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2012-2014 

 
 
 

Dochody 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

 
historyczny 

 
historyczny 

 
historyczny 

 

010 Rolnictwo 
i łowiectwo 

1 323 582,03 549 863,44 94 727,73 

020 Leśnictwo 6 794,62 11 092,06 497,39 

600 Transport 
i łączność 

1 682 501,54 871 169,89 735 315,26 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

498 337,99 645 141,73 533 595,05 

710 Działalność 
usługowa 

28 800,00 27 687,61 20 379,68 

720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 

750 Administracja 
publiczna 

105 726,70 131 802,03 255 668,56 

751 Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

1 820,00 1 826,00 80 151,33 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,00 3 071,30 14 959,35 

756 Dochody od 
osób prawnych, 
fizycznych i od 
innych jednostek 
nie posiadających 
osobowości 
prawnej 

8 004 862,30 8 931 119,72 9 950 234,13 

758 Różne 
rozliczenia 

14 708 022,67 14 433 556,79 14 049 517,36 

801 Oświata 
i wychowanie 

674 909,41 697 564,20 1 019 852,08 

852 Pomoc 
społeczna 

4 413 830,02 4 543 896,78 4 473 507,68 

853Pozostałe 
zadania w zakresie 

0,00 0,00 0,00 
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polityki społecznej 

854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

105 385,17 171 301,30 186 757,97 

900 Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

17 410,47 6 323,37 3 901 072,88 

921 Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

517 188,72 0,00 2,29 

926 Kultura 
fizyczna i sport 

287,00 0,00 0,00 

 
RAZEM 

 

32 089 458,64 31 025 416,22 35 316 238,79 

Źródło: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju 

Zestawienie wydatków gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2012-2014 

 
 
 

Wydatki 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 

 
historyczny 

 
historyczny 

 
historyczny 

 

010 Rolnictwo 
i łowiectwo 

1 468 137,47 157 409,88 209 007,10 

020 Leśnictwo 1 626,00 2 593,00 573,00 

400 Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 
w energie 
elektryczną, gaz 
i wodę 

0,00 0,00 46 165,59 

600 Transport 
i łączność 

1 894 852,39 
 

1 072 070,02 2 214 566,66 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

961 475,68 822 879,70 888 402,65 

710 Działalność 
usługowa 

84 647,04 46 725,20 152 168,58 

720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 

750 Administracja 
publiczna 

3 109 449,48 2 995 099,16 3 345 174,26 

751 Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

1 820,00 1 826,00 80 151,33 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 

110 294,53 108 674,62 155 199,45 
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przeciwpożarowa 

757 Obsługa długu 
publicznego 

933 552,39 683 178,63 463 872,38 

758 Różne 
rozliczenia 

0,00 25 576,00 0,00 

801 Oświata 
i wychowanie 

14 121 131,41 12 910 648,72 14 160 528,62 

851 Ochrona 
zdrowia 

152 841,06 229 605,61 195 385,07 

852 Pomoc  
społeczna 

5 157 669,72 5 229 326,79 5 288 907,75 

854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

444 548,13 444 851,04 567 860,14 

900 Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

1 221 524,94 1 381 629,60 7 369 583,54 

921 Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

1 282 589,25 794 512,17 863 559,18 

926 Kultura 
fizyczna i sport 

216 948,00 144 848,67 181 624,47 

RAZEM 31 163 107,49 27 051 458,81  
36 182 729,77 

Źródło: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju 

Dochody, wydatki za okres 2012-2014 

 
Źródło: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju 
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1.1.5 Bezrobocie w  gminie  

 

Stopa bezrobocia w Polsce, województwie i powiecie: 

REJON STOPA BEZROBOCIA % 

Polska 9,6% 
Woj. podkarpackie 12,70% 

Powiat krośnieński wraz z miastem 
Krosno 

10,0% 

Powiat Krośnieński 13,6% 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie 

 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie 

z podziałem na rejony w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z powyższym wykresem gmina Iwonicz-Zdrój  posiada 7% bezrobocie na tle 

powiatu krośnieńskiego. 

 

Według stanu na październik 2015 r. na terenie miasta i gminy Iwonicz-Zdrój było 

zarejestrowanych 475 bezrobotnych, a w listopadzie 2015 r. 478 bezrobotnych. Nastąpił  

wzrost o 0,63% w stosunku do ubiegłego miesiąca.  

 

1.2 Zarys polityki państwa a strategia 

Aktualizacja Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na lata 

2016-2022 jest powiązana z następującymi dokumentami na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym: 

 

POZIOM KRAJOWY: 

1. Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
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3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

6. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 

7. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

9. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

10. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025 

11. Projekt Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

2015- AKPOŚK2015 

12. Polityka Ekologiczna Państwa 2009-2012 z perspektywą do 2016 

13. Polityka Leśna Państwa 

14. Strategia Gospodarki Wodnej do 2020 r. 

15. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej 

16. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 

17. Strategia Rozwoju Transportu  do (2020 r.) 

 

POZIOM REGIONALNY: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

2. Strategia Rozwoju Województwa- Podkarpackie 2020 

3. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

4. Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego 

poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów 

łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny 

wypas 

 

POZIOM LOKALNY: 

1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-Zdrój na 

lata 2012 2020 

2. Plan Odnowy Miejscowości Iwonicz na lata 2009-2016 

3. Plan Odnowy Miejscowości Iwonicz-Zdrój na lata 2009-2016 

4. Plan Odnowy Miejscowości Lubatowa na lata 2009-2016 

5. Plan Odnowy Miejscowości Lubatówka na lata 2009-2016 

6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Iwonicz-Zdrój 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Iwonicz-Zdrój, 

Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa 

8. Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój 
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II. Analiza strategiczna gminy Iwonicz-Zdrój 

 

2.1 Badania ankietowe definiujące potrzeby, problemy i nastroje społeczne 

W ramach opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Iwonicz-

Zdrój zorganizowano dwie sesje strategiczne: 

-pierwszą tj. 18.11.2015 r. dla prezesów/dyrektorów ośrodków uzdrowiskowych 

w gminie Iwonicz-Zdrój 

-drugą tj. 19.11.2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, podległym 

im placówkom, Radnym, Sołtysom, lokalnym liderom, NGO, mieszkańcom.  

 

Podczas tych spotkań zgromadzono informacje (dane) stanowiące podstawę opracowania 

niniejszego dokumentu: 

-czynniki wpływające na marketing miejsca (uwarunkowania rozwoju) 

-metoda SWOT (mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia) 

-działania inwestycyjne zaproponowane przez uczestników sesji strategicznych 

 

Poniżej wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas sesji strategicznych 

dot. uwarunkowań rozwoju gminy Iwonicz-Zdrój: 



 

 

2
1
 

Tabela:  Ocena czynników wpływających na marketing gminy Iwonicz-Zdrój- podsumowanie obu sesji strategicznych 

 Sytuacja bieżąca [liczba głosów] Postęp [liczba głosów] Podejmowane działania 
[liczba głosów] 

b. źle źle dobrze b. 
dobrze 

brak średni duży brak mało dużo 

INFRASTRUKTURA           

Mieszkalnictwo 4 8 35 2 20 25 5 23 21 6 

Drogi i transport 3 22 24 2 8 39 5 4 33 15 

Zasoby wody 8 22 20 1 26 20 1 20 19 8 

Zasoby energii 4 13 25 6 22 22 5 21 18 8 

Środowisko 2 2 40 7 7 39 5 2 34 13 

Policja i ochrona przeciwpożarowa 5 8 43 0 16 30 4 16 25 7 

Edukacja 0 5 40 7 9 40 6 7 33 10 

Baza noclegowa/ restauracje 0 7 37 9 9 36 9 9 23 17 

Centra kongresowe 18 21 10 3 29 8 1 34 13 5 

Obsługa turystyczna 0 11 35 7 9 30 13 7 30 15 

ATRAKCJE           

Wyjątkowość krajobrazu 0 0 16 36 3 33 13 4 30 16 

Historia/ znane postaci 1 5 33 9 12 28 9 5 25 14 

Miejsca handlu/ targi 10 20 18 3 24 24 5 23 22 3 

Atrakcje kulturalne 2 20 26 4 17 31 6 9 33 11 

Rekreacja i rozrywka 4 19 28 0 15 30 5 12 32 6 

Obiekty sportowe 1 17 31 2 16 32 6 13 29 7 

Wydarzenia kulturalne, inne 1 20 30 1 10 31 7 10 29 11 

Zabytki, pomniki, rzeźby 0 7 39 6 12 25 14 8 22 18 

LUDZIE           

Przyjaźni i pomocni 0 12 34 7 6 39 7 4 37 6 

Wykwalifikowani 0 6 43 5 2 41 8 1 38 9 

Przywiązani do ziemi, tradycji 0 7 32 14 10 38 3 5 33 8 
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Poniżej podsumowanie ocen uczestników sesji strategicznych: 

Liczba uczestników sesji strategicznych a liczba udzielonych odpowiedzi przez nich nie jest 

tożsama, gdyż część uczestników nie oceniała wszystkich czynników wpływających na 

marketing miejsca. 

Bardzo źle/źle oceniono poniższe działy Infrastruktury (sytuacja bieżąca): 

Mieszkalnictwo (12/49 głosów, tj. 24,49% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (25/51 głosów, tj. 49,02% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (30/51 głosów, tj. 58,82% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (17/48głosów, tj. 35,42% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (głosów 4/51głosów, tj. 7,84% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (13/56 głosów, tj. 23,21% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (5/52 głosów, tj. 9,62% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (7/53 głosów, tj. 13,21% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (39/52 głosów, tj. 75,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (11/53głosów, tj. 20,75% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: bardzo źle/źle w dziale Infrastruktura 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zdecydowanie uczestnicy sesji strategicznych najgorzej ocenili centra kongresowe (39/52 

głosów, tj. 75,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), a właściwie 

jego brak. Źle zostały również ocenione: Drogi i transport (25/51 głosów, tj. 49,02% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) Zasoby wody (30/51 głosów, 

tj. 58,82% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) Zasoby energii 

(17/48głosów, tj. 35,42% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

Bardzo dobrze/dobrze poniższe działy Infrastruktury: 

Mieszkalnictwo (37/49 głosów, tj.75,51% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (26/51 głosów, tj.50,98% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (21/51 głosów, tj.41,18% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (31/48głosów, tj.64,58% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (47/51głosów, tj.92,16% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (43/56 głosów, tj.76,79% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (47/52 głosów, tj.90,38% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (46/53 głosów, tj.86,79% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (13/52 głosów, tj. 25,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (42/53głosów, tj. 79,25% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: bardzo dobrze/dobrze w dziale Infrastruktura 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bieżąca sytuacja została bardzo dobrze/dobrze oceniona w dziale: Środowisko 

(47/51głosów, tj.92,16% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) Edukacja 

(47/52 głosów, tj.90,38% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) Baza 

noclegowa/restauracje (46/53 głosów, tj.86,79% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) Obsługa turystyczna (42/53głosów, tj. 79,25% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) Mieszkalnictwo (37/49 głosów, tj.75,51% wszystkich 

odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

Brak/średni postęp w dziale Infrastruktury: 

Mieszkalnictwo (45/50głosów, tj. 90% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (47/52głosów, tj. 90,38% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (46/47głosów, tj. 97,87% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (44/49głosów, tj. 89,89% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (46/51głosów, tj. 90,20% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (46/50głosów, tj. 92,00% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (49/55głosów, tj. 89,09% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (45/54głosów, tj. 83,33% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (37/38głosów, tj. 97,37% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (39/52głosów, tj. 75,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Brak/średni postęp oceniono w dziale Infrastruktury 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Brak/średni postęp jest najbardziej widoczny we wszystkich powyższych dziedzinach.  

 

Duży postęp w dziale Infrastruktury: 

Mieszkalnictwo (5/50głosów, tj. 10% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (5/52głosów, tj. 9,62% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (1/47głosów, tj. 2,13% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (5/49głosów, tj. 10,2% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (5/51głosów, tj. 9,80% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (4/50głosów, tj. 8,00% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (6/55głosów, tj. 9,09% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (9/54głosów, tj. 16,66% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (1/38głosów, tj. 2,63% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (13/52głosów, tj. 25,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Duży postęp oceniono w dziale Infrastruktury 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Największy postęp zanotowano w: obsłudze turystycznej (13/52głosów, tj. 25,00% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), w bazie noclegowej/ 

restauracjach (9/54głosów, tj. 16,66% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), w edukacji (6/55głosów, tj. 9,09% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 
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strategicznych) i środowisku (5/51głosów, tj. 9,80% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych). 

 

Brak/mało podejmowanych działań w dziale Infrastruktury: 

Mieszkalnictwo (44/50głosów, tj. 88,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (37/52głosów, tj. 71,15% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (39/47głosów, tj. 82,98% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (39/47głosów, tj. 82,98% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (36/49głosów, tj. 73,47% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (41/48głosów, tj. 85,42% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (40/50głosów, tj. 80,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (32/49głosów, tj. 65,31% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (47/52głosów, tj. 90,38% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (37/52głosów, tj. 71,15% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Brak/mało podejmowanych działań w dziale Infrastruktury 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych we wszystkich powyższych dziedzinach 

nie są podejmowane działania bądź jest ich za mało.  
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Dużo podejmowanych działań w dziale Infrastruktury: 

Mieszkalnictwo (6/50głosów, tj. 12,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Drogi i transport (15/52głosów, tj. 28,85% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby wody (8/47głosów, tj. 17,02% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Zasoby energii (8/47głosów, tj. 17,02% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Środowisko (13/49głosów, tj. 26,53% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Policja i ochrona przeciwpożarowa (7/48głosów, tj. 14,58% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) 

Edukacja (10/50głosów, tj. 20,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) 

Baza noclegowa/restauracje (17/49głosów, tj. 34,69% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Centra kongresowe (5/52głosów, tj. 9,62% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obsługa turystyczna (15/52głosów, tj. 28,85% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

 

Wykres: Ocena: Dużo podejmowanych działań w dziale Infrastruktury 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych najwięcej działań podejmowanych jest w: Baza 

noclegowa/restauracje (17/49głosów, tj. 34,69% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), Drogi i transport (15/52głosów, tj. 28,85% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) Obsługa turystyczna (15/52głosów, tj. 28,85% wszystkich 

odpowiedzi uczestników sesji strategicznych).  
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PODSUMOWANIE OCEN CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA MARKETING GMINY 

IWONICZ-ZDRÓJ W DZIALE INFRASTRUKTURA 

  

Powyższa analiza jednoznacznie wskazała, że jest wiele rzeczy do zrobienia przez władze 

gminy Iwonicz-Zdrój. W pierwszej kolejności zaleca się podjęcie działań w dziedzinie: 

 

NAZWA DZIEDZINY 

 

DO POPRAWY 

 

 

 

baza noclegowa/restauracje 

podniesienie jakości oferowanych usług 

poprzez wsparcie mieszkańców gminy 

Iwonicz-Zdrój w celu modernizacji kwater 

prywatnych (doradztwo, pozyskanie 

środków w ramach własnej działalności 

gospodarczej na dokupienie sprzętu, 

szkolenia tematyczne dot. obsługi 

turystycznej, kursy językowe) 

 

centra kongresowe 

otwarcie centrum kongresowego- miejsca 

spotkań biznesowych/targów 

inwestorskich/wykładów tematycznych 

 

 

 

 

obsługa turystyczna 

zachęcenie mieszkańców gminy Iwonicz-

Zdrój do uczestnictwa w szkoleniach 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 

kursów językowych i profesjonalnej obsługi 

klienta w szczególności klienta 

zagranicznego; wsparcie w szczególności 

obiektów uzdrowiskowych 

 

drogi i transport 

modernizacja głównej drogi dojazdowej do 

uzdrowiska wraz z pozostałymi drogami 

powiatowymi i gminnymi; budowa 

parkingu,  

 

zasoby wody 

modernizacja awaryjnej sieci wodociągowej 

 

                        zasoby energii 

pozyskanie środków zewnętrznych na 

montaż paneli fotowoltaicznych 

dla gospodarstw indywidualnych 

i dla budynków użyteczności publicznej 

 

 

środowisko 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

poprzez montaż kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła do produkcji 

c.w.u. oraz montaż paneli fotowoltaicznych 

na budynkach gospodarstw indywidualnych 
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oraz montaż ww. odnawialnych źródeł 

energii na budynkach użyteczności 

publicznej oraz wymiana starych źródeł 

ciepła, montaż OZE wraz z wymianą źródła 

ciepła w obiektach uzdrowiskowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Bardzo źle/źle oceniono poniższe działy Atrakcji (sytuacja bieżąca): 

Wyjątkowość krajobrazu (0/52głosów, tj. 0,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Historia/znane postaci (6/48głosów, tj. 12,5% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (30/51głosów, tj. 58,82% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (22/52głosów, tj. 42,31% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (23/51głosów, tj. 45,10% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe (18/51głosów, tj. 35,29% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (21/52głosów, tj. 40,38% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (7/45głosów, tj. 15,56% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Bardzo źle/źle w działach Atrakcji (sytuacja bieżąca): 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczestnicy sesji strategicznych ocenili negatywnie działy Atrakcji: miejsce handlu/targi 

(30/51głosów, tj. 58,82% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) rekreacja 
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i rozrywka (23/51głosów, tj. 45,10% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) wydarzenia kulturalne, inne (21/52głosów, tj. 40,38% wszystkich 

odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

Bardzo dobrze/dobrze oceniono poniższe działy Atrakcji (sytuacja bieżąca): 

Wyjątkowość krajobrazu (52/52głosów, tj. 100,00% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Historia/znane postaci (42/48głosów, tj. 87,50% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (21/51głosów, tj. 41,18% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (30/52głosów, tj. 57,69% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (28/51głosów, tj. 54,90% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe (33/51głosów, tj. 64,71% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (31/52głosów, tj. 59,62% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (45/52głosów, tj. 86,54% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Bardzo dobrze/dobrze w działach Atrakcji (sytuacja bieżąca): 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczestnicy sesji strategicznych ocenili większość powyższych działów Atrakcji na wysokim 

poziomie. Wyjątkowość krajobrazu (52/52głosów, tj. 100,00% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych), zabytki, pomniki, rzeźby (45/52głosów, tj. 86,54% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), historia/znane postaci 
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(42/48głosów, tj. 87,50% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych) zostały 

ocenione najwyższej.  

 

Brak/średni postęp w dziale Atrakcje: 

Wyjątkowość krajobrazu (36/49głosów, tj. 73,47% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Historia/znane postaci (40/49głosów, tj. 81,63% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (48/53głosów, tj. 90,57% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (48/54głosów, tj. 88,89% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (45/50głosów, tj. 90,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe (48/54głosów, tj. 88,88% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (41/48głosów, tj.85,42% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (37/51głosów, tj. 72,55% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Brak/średni postęp w dziale Atrakcje: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczestnicy sesji strategicznych nie widzą bądź widzą średni postęp  we wszystkich 

powyższych działach Atrakcji. Najmniejszy postęp jest widoczny w: miejscach handlu/targu 

(48/53głosów, tj. 90,57% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), 

atrakcjach kulturalnych (48/54głosów, tj. 88,89% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), rekreacji i rozrywce (45/50głosów, tj. 90,00% wszystkich odpowiedzi 
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uczestników sesji strategicznych), obiektach sportowych (48/54głosów, tj. 88,88% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

Duży postęp w dziale Atrakcje: 

Wyjątkowość krajobrazu (13/49głosów, tj. 26,53% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Historia/znane postaci (9/49głosów, tj. 18,37% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (5/53głosów, tj. 9,43% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (6/54głosów, tj. 11,11% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (5/50głosów, tj. 10,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe (6/54głosów, tj. 11,11% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (7/48głosów, tj.14,58% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (14/51głosów, tj. 27,45% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Duży postęp w dziale Atrakcje: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczestnicy sesji strategicznych ocenili, że największy postęp jest widoczny w: zabytkach, 

pomnikach, rzeźbach (14/51głosów, tj. 27,45% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) oraz w wyjątkowości krajobrazu (13/49głosów, tj. 26,53% wszystkich 

odpowiedzi uczestników sesji strategicznych).  
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Brak/mało podejmowanych działań w dziale Atrakcje: 

Wyjątkowość krajobrazu (34/50głosów, tj. 68,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Historia/znane postaci (30/44głosów, tj. 68,18% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (45/48głosów, tj. 93,75% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (42/53głosów, tj. 79,25% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (44/50głosów, tj. 88,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe (42/49głosów, tj. 85,71% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (39/50głosów, tj.78,00% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (30/48głosów, tj. 62,50% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Brak/mało podejmowanych działań w dziale Atrakcje: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych najmniej podejmowanych działań jest : miejsce 

handlu/targi (45/48głosów, tj. 93,75% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), rekreacji i rozrywce (44/50głosów, tj. 88,00% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych), obiektach sportowych (42/49głosów, tj. 85,71% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 
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Dużo podejmowanych działań w dziale Atrakcje: 

Wyjątkowość krajobrazu (16/50głosów, tj. 32,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Historia/znane postaci (14/44głosów, tj. 31,82% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Miejsce handlu/targi (3/48głosów, tj. 6,25% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Atrakcje kulturalne (11/53głosów, tj. 20,75% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Rekreacja i rozrywka (6/50głosów, tj. 12,00% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Obiekty sportowe 7/49głosów, tj. 14,29% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wydarzenia kulturalne, inne (11/50głosów, tj.22,00% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

Zabytki, pomniki, rzeźby (18/48głosów, tj. 37,50% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Dużo podejmowanych działań w dziale Atrakcje: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych najwięcej podejmowanych działań 

jest w: zabytkach, pomnikach, rzeźbach (18/48głosów, tj. 37,50% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych) i wyjątkowości krajobrazu (16/50głosów, tj. 32,00% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 
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PODSUMOWANIE OCEN CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA MARKETING GMINY 

IWONICZ-ZDRÓJ W DZIALE ATRAKCJE 

  

Powyższa analiza jednoznacznie wskazała, że jest wiele rzeczy do zrobienia przez władze 

gminy Iwonicz-Zdrój. W pierwszej kolejności zaleca się podjęcie działań w dziedzinie: 

 

NAZWA DZIEDZINY 

 

DO POPRAWY 

 

 

 

 

historie/znane postaci 

promocja historii/miejscowych artystów 

oraz znanych postaci poprzez opracowanie 

materiałów promocyjnych gminy Iwonicz-

Zdrój (ulotki, plakaty, bilbordy) na których 

pojawiają się znane postaci. Organizacja 

wydarzeń kulturalnych w regionie (w 

ramach LGD)- ,,Razem dla historii” 

 

 

 

wyjątkowość krajobrazu 

inwestycje w obiekty turystyczne (patrz 

punkt: rekreacja i rozrywka) oraz dbałość o 

środowisko naturalne poprzez montaż 

odnawialnych źródeł energii, wymianę 

starych piecy, likwidacje nielegalnych 

wysypisk, oznaczenie obiektów 

wyjątkowych pod względem krajobrazu, 

edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 

 

 

rekreacja i rozrywka/atrakcje 

kulturalne/wydarzenia kulturalne 

inwestycje w obiekty turystyczne: 

wyznaczenie i budowa ścieżek 

rekreacyjnych, rowerowych, nordic walking, 

narciarstwa biegowego, budowa placy 

zabaw dla dzieci i młodzieży, skatepark, 

konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy 

na temat proponowanych przez nich 

wydarzeń kulturalnych 

 

zabytki, pomniki, rzeźby 

Odnowa zabytkowych budynków 

(w szczególności tych należących do 

uzdrowiska) 

miejsce handlu/targu Wyznaczenie obszaru pod stworzenie 
miejsca handlu/targu 

 
obiekty sportowe 

 
Budowa obiektów sportowo-turystycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Bardzo źle/źle oceniono sytuacje bieżącą w dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (12/53głosów, tj. 22,64% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (6/54głosów, tj.11,11% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (7/53głosów, tj.13,21% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Bardzo źle/źle oceniona sytuacja bieżąca w dziale Ludzie: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych, mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój pozytywnie 

ocenili swoje cechy.  

Bardzo dobrze/dobrze oceniono sytuacje bieżącą w dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (41/53głosów, tj.77,36% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (48/54głosów, tj.88,88% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (46/53głosów, tj.86,79% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Bardzo dobrze/dobrze oceniona sytuacja bieżąca w dziale Ludzie: 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zdaniem uczestników sesji strategicznych, mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój wysoko ocenili 

przyjaźń i pomocność (41/53głosów, tj.77,36% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), wykwalifikowanie (48/54głosów, tj.88,88% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych), przywiązanie do tradycji (46/53głosów, tj.86,79% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

Brak/średni postęp dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (45/52głosów, tj. 86,54% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (43/51głosów, tj. 84,31% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (48/51głosów, tj. 94,18% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

Wykres: Ocena: Brak/średni postęp w dziale Ludzie: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych postęp w cechach mieszkańców gminy Iwonicz-

Zdrój jest mało zauważalny: przyjaźń i pomocność  (45/52głosów, tj. 86,54% wszystkich 

odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), wykwalifikowanie (43/51głosów, tj. 84,31% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), przywiązanie do tradycji 

(48/51głosów, tj. 94,18% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

Duży postęp w  dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (7/52głosów, tj.13,46% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (8/51głosów, tj.15,69% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (3/51głosów, tj. 5,88% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 
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Wykres: Ocena: Duży postęp w dziale Ludzie: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych nie odnotowano dużego postępu: przyjaźń 

i pomocność (7/52głosów, tj.13,46% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), wykwalifikowanie (8/51głosów, tj.15,69% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych), przywiązanie do tradycji (3/51głosów, tj. 5,88% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

Brak/mało podejmowanych działań w dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (41/47głosów, tj. 87,23% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (39/48głosów, tj. 81,25% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (38/46głosów, tj. 82,61% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

 

 

Wykres: Ocena: Brak/mało podejmowanych działań w dziale Ludzie: 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych podejmowanie działań w celu poprawy cech 

mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój jest mało zauważalne: Przyjaźń i pomocność 
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(41/47głosów, tj. 87,23% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych), 

wykwalifikowanie (39/48głosów, tj. 81,25% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych), przywiązanie do tradycji (38/46głosów, tj. 82,61% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych). 

 

Dużo podejmowanych działań w dziale Ludzie: 

Przyjaźni i pomocni (6/47głosów, tj. 12,77% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Wykwalifikowani (9/48głosów, tj. 18,75% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych) 

Przywiązani do tradycji (8/46głosów, tj. 17,39% wszystkich odpowiedzi uczestników sesji 

strategicznych). 

 

Wykres: Ocena: Dużo podejmowanych działań w dziale Ludzie: 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdaniem uczestników sesji strategicznych mało jest podejmowanych działań w dziale 

Ludzie: przyjaźń i pomocność (6/47głosów, tj. 12,77% wszystkich odpowiedzi uczestników 

sesji strategicznych), wykwalifikowanie (9/48głosów, tj. 18,75% wszystkich odpowiedzi 

uczestników sesji strategicznych), przywiązani do tradycji (8/46głosów, tj. 17,39% 

wszystkich odpowiedzi uczestników sesji strategicznych). 

 

2.2 Analiza SWOT 

Analiza SWOT to narzędzie, dzięki któremu organy gminy Iwonicz- Zdrój przeanalizowały i 

rozpoznały własne silne i słabe strony (Strengths i Weaknesses), a także istniejące oraz 

potencjalne szanse i zagrożenia (Opportunities i Threats) płynące z otoczenia zewnętrznego 

gminy. Analiza SWOT określa, co może pomóc w realizacji celów gminy Iwonicz- Zdrój 

(silna strona lub możliwość) lub co może być przeszkodą, którą należy przezwyciężyć lub 

zminimalizować w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu (słaba strona lub zagrożenie).  
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Lp 
Czynni

k 
Charakterystyka stanu 

1. 

p
o

ło
ż
e
n

ie
 g

e
o

g
ra

fi
cz

n
e 

mocne strony słabe strony 

korzystne usytuowanie w 

przygranicznej części 

województwa 

słaba dostępność komunikacyjna, 

oddalenie od większych ośrodków 

miejskich: Tarnów- Iwonicz-Zdrój (96 

km), Nowy Sącz-Iwonicz-Zdrój (110 

km), Rzeszów-Iwonicz-Zdrój (73km), 

Sanok-Iwonicz-Zdrój (35km) 

klimat leczniczy 

zła infrastruktura drogowo-

komunikacyjna 

największe bogactwo wód 

leczniczych 

stosunkowa bliskość  przejścia 

granicznego ze Słowacją 

wysokie walory przyrodniczo-

krajobrazowe i kulturowe, liczne 

urokliwe trasy turystyczne 

szanse zagrożenia 

wody termalne i uzdrowiskowe 

duża konkurencja w regionie 
popularność uzdrowiska 

odpowiednie warunki 

klimatyczne 

wykorzystanie środków z 

Programu Operacyjnego Polski 

Wschodniej 2014-2020 położenie w rejonie słabiej 

rozwiniętym polska wschodnia jako teren 

atrakcyjny z punktu widzenia 

inwestorów 

2. 

śr
o

d
o

w
is

k
o

 

n
a

tu
ra

ln
e 

mocne strony słabe strony 

brak tradycji przemysłu w 

regionie, który zanieczyszczałby 

powietrze w gminie 

zagrażające środowisku dzikie 

wysypiska 

Powietrze iwonickie ma specjalne ograniczony dostęp do sieci 
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właściwości lecznicze - nasycenie 

jodem i bromem 

kanalizacyjnej 

Iwonickie wody lecznicze należą 

do wód typu chlorkowo-

wodorowęglanowo-sodowych, 

jodkowych, termalnych z 

zawartością wolnego dwutlenku 

węgla 

Borowina iwonicka, wydobywana 

jest z łąk położonych we wsi 

Targowiska 

Popularne „Płonące Źródełko-

„Bełkotka”, znajdujące się w 

Parku Zdrojowym Uzdrowiska. 

To mieszanka solanki, która 

szemrze, burzy się i płonie na 

skutek utleniania się z niej gazu 

ziemnego 

malowniczy krajobraz 

szanse zagrożenia 

edukacja ekologiczna wśród 

mieszkańców gminy 

rozwój turystyki powodujący 

dewastacje naturalnych terenów 

polityka państwa, w tym 

podpisanie ustawy antysmogowej 

przez Prezydenta RP 

zwiększająca się świadomość 

społeczna dot. ochrony 

środowiska naturalnego 

pozyskanie środków europejskich 

z nowej perspektywy finansowej: 

RPO WP na lata 2014-2020 na 

ochronę powietrza 

3. 

g
o

sp
o

d
a

rk
a

 

g
m

in
y

 

mocne strony słabe strony 

Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Polski Wschodniej 

do roku 2020 

starzejące się społeczeństwo, odpływ 

młodych ludzi do większych 

ośrodków 



42 

 

silna tradycja uzdrowiskowa bezrobocie 

przedsiębiorczy mieszkańcy 

gminy 

brak nowych inwestycji w gminie, 

małe zainteresowanie inwestorów 

gminą 

uzdrowisko i turystyka jako 

główne źródło dochodów 

mieszkańców gminy 

nieodpowiadająca bieżącym 

wymaganiom sieć komunikacyjna- 

słaby dojazd do uzdrowiska główną 

drogą 

polityka gminna silnie 

ukierunkowana pod uzdrowisko i 

turystykę 

brak dystrybucji produktu leczniczego 

poza gminę 

mała rozpoznawalność w Polsce 

produktów Iwonicz S.A. 

brak spójnej i kompleksowej promocji 

gminy Iwonicz-Zdrój 

szanse zagrożenia 

handel produktami uzdrowiskami niekorzystna struktura demograficzna 

modernizacja budynków 

uzdrowiskowo-turystycznych i 

zakup nowego sprzętu 
duża konkurencja w regionie 

rozwój bazy leczniczej i 

infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej 

4. 

tu
ry

st
y

k
a

 g
m

in
y

 

mocne strony słabe strony 

całość działań w gminie skupiona 

wokół turystyki 
sezonowość turystyczna 

tradycja uzdrowiskowa i 

podporządkowana temu 

infrastruktura gminy 

słabo rozwinięta infrastruktura pod 

sporty i rekreacje 

niższe ceny usług w porównaniu 

z innymi ośrodkami 
brak nowych ofert pracy w branży 

liczne obiekty zabytkowe 
niska liczba przedsiębiorstw 

w porównaniu do sąsiednich gmin wykwalifikowany personel 

medyczny 
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szanse zagrożenia 

promocja zdrowego stylu życia i 

aktywnego wypoczynku 
brak inwestycji w gminie 

rosnąca rola uzdrowisk w 

gospodarce narodowej 
duża konkurencja w regionie 

rozwój agroturystyki 
słaba promocja w stosunku 

do sąsiednich gmin 

5. 

k
a
p

it
ał

 s
p

o
łe

cz
n

y
 

mocne strony słabe strony 

gościnność i przedsiębiorczość 

mieszkańców gminy 
bezrobocie 

działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury w Iwoniczu-Zdroju oraz 

organizacja licznych wydarzeń 

kulturalnych na obszarze gminy 

mała dynamika przedsiębiorczości 

wykształcenie i wykwalifikowani 

mieszkańcy 
brak dokształcenia ustawicznego 

bogaty zakres książek w bibliotece 

i w filiach 
ujemne saldo migracji zagranicznych 

aktywność działalność artystów 

lokalnych (zespołów) oraz klubów 

sportowych 

ubóstwo, patologie społeczne 

wydawanie miesięcznika 

samorządowego Echo Gminy 

Iwonicz-Zdrój 

rozpoznawalność gminy za 

sprawą artysty-rzeźbiarza 

Władysława Kandefera 

szanse zagrożenia 

szkolenia/kursy  dofinansowane 

ze środków europejskich 

emigracja wykwalifikowanych 

pracowników 

bezrobocie 

spadek znaczenia wykształcenia 

wyższego 

słaba znajomość języków obcych 

brak umiejętności nowoczesnej 

obsługi klienta 
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6.  

In
fr

a
st

ru
k

tu
ra

 s
p

o
łe

cz
n

a
 

mocne strony słabe strony 

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina 

Nafty" 
słaba baza gastronomiczna 

Innowacyjny Klaster Zdrowia i 

Turystyki ,,Uzdrowiska- Perły 

Polski Wschodniej” 

brak infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej 

Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Gminy Iwonicz-

Zdrój na lata 2012-2020 

patologie społeczne 

rozbudowane i zmodernizowane 

obiekty oświatowe 
brak przedszkoli 

Amfiteatr 
bardzo mała liczba mieszkań 

socjalnych 

szanse zagrożenia 

dostęp do sieci internetowych 
migracje młodych ludzi do większych 

miast i zagranicę 

zwiększenie dochodów 

mieszkańców wskutek 

zagranicznych wyjazdów 

zarobkowych 

brak polityki dot. mieszkań socjalnych 

środki europejskie z nowej 

perspektyw finansowej 

wspierającej inicjatywy społeczne 
rosnące dysproporcje społeczne 

pomiędzy mieszkańcami gminy 
polityka gminna wspierająca 

inicjatywy społeczne 

7. 

In
fr

a
st

ru
k

tu
ra

 t
e

ch
n

ic
z

n
a

 

mocne strony słabe strony 

rozwinięta sieć hotelowa zła dostępność komunikacyjna 

dobra jakość infrastruktury  

telefonizacji i gazyfikacji 

zła infrastruktura drogowo-

komunikacyjna 

dostęp do Internetu awaryjna sieć wodociągowa 

mnogość terenów zabudowanych 

brak parkingów 

pogarszający się stan infrastruktury 

uzdrowiskowej 

utrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych 

niewystarczająca siec ścieżek 

uzdrowiskowych 

brak regulacji parku uzdrowiskowego 
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brak systemu informacji wiejskiej 

niewystarczająca sieć turystyczno-

uzdrowiskowa 

brak terenów inwestycyjnych 

szanse zagrożenia 

nowa perspektywa finansowa 

szansą na nowe inwestycje 

techniczne 

ograniczone środki na modernizacje 

infrastruktury drogowej 

 

Wnioski, wysnute na podstawie powyższej diagnozy, można ująć w spójne zagadnienia 

dotyczące warunków ułatwiających i czynników ograniczających rozwój w gminie Iwonicz-

Zdrój. Konkluzje z przeprowadzonej diagnozy są następujące: 

1. czynniki ułatwiające: położenie geograficzne, walory naturalne, tradycja 

uzdrowiskowa niezmiennie od 4 stuleci, nowa perspektywa finansowa 2014-2020 (w 

szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020), brak przemysłu zanieczyszczającego powietrze w gminie, posiadanie 

wód mineralnych, jodu, bromu, borowiny. 

2. czynniki ograniczające: wielość zadań do realizacji poczynając od modernizacji dróg, 

chodników po infrastrukturę sportowo-rekreacyjną niewielkie środki własne służące 

modernizacjom poszczególnych ośrodków uzdrowiskowych jak i całej gminy, 

bezrobocie, duża konkurencja w regionie.  

 

Na obszarze uzdrowiska jak i całej gminy Iwonicz-Zdrój jest dostęp do sieci Wi-Fi ale nie jest 

powszechny.  Gmina Iwonicz-Zdrój posiada infrastrukturę, która została wybudowana w 

ramach projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Iwonicz-Zdrój”, 

lecz Internet jest dostarczany bezpłatnie do jednostek podległych (szkoły, przychodnie, ZGK, 

GOK ,GOPS itp., które udostępniają Internet mieszkańcom gminy) oraz do 100 rodzin 

wykluczonych cyfrowo. Jedynie przy Amfiteatrze jest bezpłatny hot spot i można uzyskać 

dostęp do Internetu. 

 

Szansą dla rozwoju sołectw tj. Iwonicza, Lubatowej i Lubatówki jest coroczny fundusz 

sołecki czyli wyodrębnione środki z budżetu gminy, gwarantujące realizacje przedsięwzięć 

służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa 

z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 

20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła 

w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.). W ramach tych 

środków realizowane są przedsięwzięcia takie jak: budowa placów zabaw, budowa studni 

głębinowych, budowa chodników, modernizacja szatni klubów sportowych, wstawienie 

nowych drzwi do budynku OSP itp. Łączny budżet dla 3 sołectw wynosi 81 000,00 zł. 

rocznie.  
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2.3 Identyfikacja strategicznych obszarów interwencji istotnych dla rozwoju gminy 

Podczas sesji strategicznych, jej uczestnicy opracowali obszary rozwoju gminy Iwonicz-

Zdrój, w których władze gminy powinny podjąć działania mające na celu zmianę bieżącej 

sytuacji: 

 

Tabela: Istotne obszary dla rozwoju gminy Iwonicz-Zdrój z perspektywy uczestników 

sesji strategicznych (18-19.11.2015r.) 

ISTOTNE OBSZARY DLA ROZWOJU GMINY IWONICZ-ZDRÓJ Z PERSPETYWY 

UCZESTNIKÓW SESJI STRATEGICZNYCH 

1. Przebudowa sieci wodociągowej 

PROPOZYCJA: 

- konieczność modernizacji sieci wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju i w 

Iwoniczu 

(ze względu na duże problemy ze stratą wody w Iwoniczu-Zdroju w pierwszej 

kolejności zalecana jest modernizacja głównej sieci wodociągowej oraz sieci 

wodociągowej prowadzonej do obiektów sanatoryjnych) 

2. Budowa infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja dróg, chodników, 

parkingów) i polepszenie dostępności komunikacyjnej do gminy 

PROPOZYCJA: 

-przebudowa układu komunikacyjnego w celu wyłączenia z ruchu 

samochodowego części ulic znajdujących się w strefie A ochrony 

uzdrowiskowej 

-usytuowanie pasów zieleni na odcinkach ulic i dróg najbardziej narażonych 

na hałas 

-remont dróg prowadzących do Sanatoriów i uzdrowiska: DP 2002R 

(ul. Zdrojowa oraz ul. Długa), DG G9 (ul. Teodora Torosiewicza), 

L5 (ul. Kulczyńskiego), L7 (Aleja Naftowa), L8 (Plac Oczki), L12 (Aleja 

Słoneczna) L15 (Aleja Wincentego Pola) 

3. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa ścieżek pieszych 

i rowerowych, wyciągu narciarskiego, lodowiska, basenu, mini tężni 

solankowych) 

PROPOZYCJA: 

-lokalizacja nowego wyciągu krzesełkowego na zachodnim stoku Góry 

Przymiarki lub we współdziałaniu z Gminą Rymanów na zachodnio-

północnym stoku Suchej Góry. Uatrakcyjnienie miejscowości uzdrowiskowej 

poprzez budowę kolejki krzesełkowej lub torowej od deptaku na górę 

Przedziwną 

-budowa nowego basenu letniego, który w okresie zimowym mógłby pełnić 

funkcje lodowiska 

-budowa mini tężni solankowych wzdłuż zrewitalizowanej części deptaka 

w tzw. dolinie bełkotki od strony lasu, gdzie są zlokalizowane wodociągi z 

wodą solankową 

-wyznaczenie nowych ścieżek spacerowych i rowerowych w tym nowe 

ich oznaczenie (duża ilość ścieżek rowerowych znajduję się na terenie Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie, która nie wyraża zgody na utwardzanie 
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ścieżek za pomocą asfaltu, kostki brukowej) oraz systematyczna wymiana 

ławek. 

4. Poprawa i rozbudowa bazy uzdrowiskowej (leczniczej) 

PROPOZYCJA: 

-termomodernizacja budynków obiektów leczniczych wraz z wymianą starych 

źródeł ciepła i montażem odnawialnych źródeł energii 

-rewitalizacja budynków obiektów leczniczych pod kątem ich walorów 

zabytkowych 

-rozszerzenie oferty leczniczej poprzez zakup nowego sprzętu i zwiększenie 

oferowanych usług 

-udział personelu leczniczego w kursach i szkoleniach dofinansowanych 

ze środków zewnętrznych 

5. Regulacja prawna parku zdrojowego i jego rozwój jako podmiotu lecznictwa 

uzdrowiskowego zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 2.04.2012r. 

w sprawie określenie wymagań, jakimi powinny odpowiadać zakłady 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 

PROPOZYCJA: 

-wymagania dotyczące Parku Zdrojowego reguluje ustawa o uzdrowiskach 

oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012r. w sprawie 

określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego tj. §12 tego rozporządzenia. Obszar, który jest 

zalecany pod uwagę jako park zdrojowy to las pomiędzy doliną bełkotki a 

budynkiem Excelsiory oraz pozostała wymagana rozporządzeniem część 

uzdrowiska. Wskazane by nadać lasowi charakter parkowy, uregulować 

ścieżki, poprawić drzewostan, dostosować do osób niepełnosprawnych itp. 

6. Podniesienie standardu bazy noclegowej 

PROPOZYCJA: 

 realizacja inwestycji związana z: 

 -budową nowych obiektów hotelarskich, 

 -rozbudową istniejących obiektów hotelarskich, 

 -przystosowaniem obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich, 

 -podniesieniem standardów istniejących obiektów noclegowych poprzez   

jej dostosowanie do wymagań bazy hotelarskiej, włącznie z obiektami 

agroturystycznymi i pokojami wynajmowanymi przez osoby prywatne  

7. Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego (w tym ochrony powietrza) 

PROPOZYCJA: 

-konieczność montażu stacji pomiarowej monitoringu powietrza na terenie 

gminy (w szczególności w miejscowości uzdrowiskowej) 

-realizacja projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych na wymianę 

starych źródeł ciepła na nowe wraz z montażem odnawialnych źródeł energii 

(dla gospodarstw indywidualnych) oraz dla budynków użyteczności 

publicznej 

-edukacja ekologiczna turystów i mieszkańców poprzez imprezy cykliczne 

np.: Dzień Czystego Powietrza, Dzień Ziemi 

-likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
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-montaż sprzętu pomiaru akustycznego 

-ograniczenie emisji akustycznej pochodzącej głównie z komunikacji 

samochodowej  

8. Poprawa bazy leczniczej/zdekapitalizowanego sprzętu rehabilitacyjnego 

PROPOZYCJA: 

-wzrost nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie państwa i poprawa 

niekorzystnych rozwiązań podatkowych 

-wydzielenie ze środków NFZ pieniędzy na lecznictwo uzdrowiskowe 

-unowocześnienia infrastruktury technicznej i społecznej uzdrowiska 

            -doskonalenia funkcjonalności i estetyki poszczególnych obiektów 

Źródło: Opracowanie własne 

2.4 Misja i wizja gminy  

WIZJA Gminy Iwonicz-Zdrój, rozumianej jako postrzegany i jednocześnie pożądany 

w perspektywie realizacji strategii obraz Iwonicza-Zdroju to obraz gminy czystej i przyjaznej 

środowisku, stawiającego na rozwój odnawialnych źródeł energii, pielęgnującego cztero 

wiekową tradycję leczniczą, o bogatej ofercie rekreacyjno-turystycznej. 

Wizja rozwoju gminy Iwonicz-Zdrój została skonstruowana przy uwzględnieniu 

następujących założeń: 

-wizja obrazująca stany i procesy pożądane przez mieszkańców gminy 

-wizja składająca się z elementów wzajemnie się wspomagających a jednocześnie możliwych 

do zrealizowania 

-wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów strategicznych istotnych 

z punktu widzenia mieszkańców gminy. 

 

WIZJA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

 

W 2022 roku gmina Iwonicz-Zdrój w pełni korzysta z nowoczesnej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjno- sportowej. Obiekty leczniczo-uzdrowiskowe stały się wysoko 

konkurencyjne w stosunku do podobnych obiektów w regionie poprzez modernizacje 

budynków tych obiektów i zakup innowacyjnego sprzętu, co automatycznie przełożyło 

się na jakość i zakres oferowanych usług. Dostępność komunikacyjna do uzdrowiska 

wraz z ilością miejsc parkingowych nie stanowi już wyzwania dla gminy. Kompleksowe 

działania promocyjne gminy przyciągają duże ilości przyjezdnych. 

Misja gminy Iwonicz-Zdrój określa rolę samorządowców jak i społeczności lokalnej 

w procesie rozwoju gminy.   

Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę pomysłodawcy i realizatora dla zadań 

zgodnych ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Iwonicz-Zdrój tj. działań 

zmierzających do rozwoju gminy poprzez wykorzystanie wszystkich jego atutów 

i wdrażaniu innowacyjnych i pożądanych rozwiązań.  

Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Iwonicz-Zdrój powstała także w oparciu o 

propozycje uczestników sesji strategicznych.  
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MISJA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój, o  cztero wiekowej tradycji uzdrowiskowej, przyjaznej i gościnnej 

dla kuracjuszy jak i turystów, zapewni wysoką jakość oferowanych usług i produktów na 

obszarze o szczególnych walorach przyrodniczych. 

 

2.5 Kierunki rozwoju gminy  

 

Poniżej piramida kierunków rozwoju gminy Iwonicz-Zdrój:  

 
Źródło: Opracowanie własne 

Zidentyfikowane obszary rozwojowe: 

Wielofunkcyjny rozwój gminy: 

-mała aktywizacja osób bezrobotnych 

-niewystarczająca promocja gminy w regionie 

-niski poziom współpracy i współdziałania mieszkańców gminy 

-brak terenów pod inwestycje 

-zły stan infrastruktury technicznej w gminie 

-brak regulacji prawnej parku zdrojowego i jego rozwój jako podmiotu leczniczego 

-podniesienie poziomu jakości usług publicznych 

-słaba współpraca z Państwowymi Lasami w zakresie dbałości o Park Zdrojowy 

-brak zagospodarowania tzw. krytego deptaka 

 

 

wielofunkcyjny rozwój gminy

turystyka (w tym uzdrowisko) i promocja 
gminy

ochrona  środowiska i powietrza

infrastruktura społeczna w tym wspieranie 
społeczeństwa obywatellskiego

infrastruktura techniczna

rozwój przedsiębiorczości w gminie
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Turystyka (w tym uzdrowisko) i promocja gminy: 

-brak terenów inwestycyjnych 

-przestarzała infrastruktura turystyczna i uzdrowiskowa 

-brak jednolitego opisania dojść do ważnych obiektów w gminie (tabliczek turystycznych 

oraz informacyjnych) 

 

Ochrona środowiska i powietrza: 

-zły stan techniczny sieci wodociągowej (główna sieć wodociągowa wraz z siecią 

wodociągową prowadzącą do obiektów sanatoryjnych) 

-przekroczenie norm dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza 

-gospodarstwa indywidualne używające starych i nisko-emisyjnych pieców 

-niski poziom odnawialnych źródeł energii w gminie 

-niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy 

-istniejące dzikie wysypiska śmieci 

-brak stacji pomiarowej monitoringu powietrza w gminie 

-wysoki poziom hałasu 

-brak regulacji potoku Iwonickiego 

-zaniedbanie terenów zielonych (usuwanie gałęzi, regularne koszenie trawników, 

czyszczenie rowów itp.) 

-duża ilość nieużytków rolnych i obszarów zaniedbanych 

 

Infrastruktura społeczna: 

-patologie społeczne, ubóstwo 

-bezrobocie 

-brak wyspecjalizowanych gabinetów uzdrowiskowych 

-brak wystarczających mieszkań komunalnych/socjalnych 

-brak aktywności społeczności lokalnej 

-słaby dostęp wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym do żłobka i edukacji przedszkolnej 

-słaby dostęp do pomocy terapeutycznej na terenie przedszkoli, szkół i dla ogółu 

mieszkańców gminy 

-niewystarczająca ilość kamer monitorujących na obszarze gminy, mała aktywność policji 

-niedoinwestowanie klubów sportowych 

 

Infrastruktura techniczna: 

-zły stan techniczny sieci wodociągowej (główna sieć wodociągowa wraz z siecią 

wodociągową prowadzącą do obiektów sanatoryjnych) 

-zły stan techniczny zabytkowych budynków w szczególności obiektów sanatoryjnych 

(konieczność rewitalizacji) 

-zły stan techniczny chodników, brak ścieżek rowerowych, brak parkingów 

-bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych 

-brak terenów inwestycyjnych 

-przestarzała infrastruktura hotelarsko-noclegowa 

-duża ilość opuszczonych i zaniedbanych budynków 
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Rozwój przedsiębiorczości: 

-bezrobocie 

-niewystarczający system wspierania przedsiębiorczości 

-odpływ ludzi młodych i wykwalifikowanych 

-słaby rozwój nowoczesnych usług na terenie gminy (baza uzdrowiskowa i turystyczna) 

 

2.6 Obszary tematyczne i strategiczne 

 

OBSZAR TEMATYCZNY: BAZA LECZNICZO-UZDROWISKOWA 

 

 

OBSZAR STARTEGICZNY NR 1: 

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ JAKO WAŻNY OŚRODEK LECZNICZO-TURYSTYCZNY O 

WYSOKIM STANDARDZIE OCHRONY POWIETRZA W REGIONIE 

 

CEL POŚREDNI NR 1: 

Bogata i kompleksowa oferta usług i 

produktów leczniczo-turystycznych 

MIERNIK NR 1: 

-ilość nowych produktów wprowadzonych 

do handlu na terenie gminy i poza nią 

-ilość nowych usług oferowanych w 

obiektach leczniczo-turystycznych 

CEL POŚREDNI NR 2: 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w 

gminie 

MIERNIK NR 2: 

-ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk 

śmieci w gminie 

CEL POŚREDNI NR 3: 

Wymiana starych i emitujących CO2 źródeł 

ciepła wraz z termomodernizacją 

budynków obiektów leczniczo-

turystycznych 

MIERNIKI NR 3: 

-ilość starych i emitujących CO2 źródeł ciepła 

wymienionych w budynkach obiektów 

leczniczo-turystycznych  

-ilość stermomodernizowanych obiektów 

leczniczo-turystycznych 

CEL POŚREDNI NR 4: 

Montaż odnawialnych źródeł energii na 

budynkach obiektów leczniczo-

turystycznych 

MIERNIKI NR 4: 

-ilość kolektorów słonecznych 

zamontowanych na obiektach leczniczo- 

turystycznych 

-ilość pomp ciepła do c.w.u. zamontowana w 

obiektach leczniczo- turystycznych 

-ilość paneli fotowoltaicznych 

zamontowanych na obiektach leczniczo- 

turystycznych 

CEL POŚREDNI NR 5: 

Usytuowanie stacji pomiaru jakości 

powietrza w gminie 

MIERNIK NR 5: 

-ilość stacji pomiaru jakości powietrza 

usytuowanych w gminie 

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZAR TEMATYCZNY: GOSPODARKA GMINY 

 

 

OBSZAR STARTEGICZNY NR 2: 

GOSPODARKA GMINY OPARTA NA OFERCIE UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ 

I WSPIERAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY 

 

CEL POŚREDNI NR 1: 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod 

zagospodarowanie zgodnie z funkcją turystyczno-

uzdrowiskową gminy oraz wdrożenie systemu 

promocji ofert inwestycyjnych 

MIERNIK NR 1: 

-liczba przygotowanych ofert dot. 

terenów inwestycyjnych pod 

funkcje turystyczno-uzdrowiskową  

CEL POŚREDNI NR 2: 

Podejmowanie działań na rzecz zachęcenia 

przedsiębiorców do tworzenia sieci usług 

gastronomicznych, hotelarskich oraz obsługi ruchu 

turystycznego 

MIERNIK NR 2: 

-liczba nowych przedsiębiorstw 

utworzona w gastronomii, 

hotelarstwie, obsłudze ruchu 

turystycznego 

CEL POŚREDNI NR 3: 

Współpraca Urzędu Gminy i przedsiębiorców w celu 

wypracowania wspólnych i spójnych działań 

promocyjnych 

MIERNIKI NR 3: 

-liczba akcji promocyjnych pod 

wspólnym patronatem Urzędu 

Gminy i przedsiębiorców 

CEL POŚREDNI NR 4: 

Utworzenie Punktu konsultacyjnego dla 

przedsiębiorców przy Urzędzie Gminy 

MIERNIKI NR 4: 

- liczba osób, które uzyskały pomoc 

przy założeniu działalności 

gospodarczej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

OBSZAR TEMATYCZNY: TRADYCJA UZDROWISKOWA I KULTURA 

 

 

OBSZAR STARTEGICZNY NR 3: 

WSPRACIE TRADYCJI UZDROWISKOWEJ GMINY I ORGANIZACJA WYDARZEŃ 

CYKLICZNYCH W GMINIE 

CEL POŚREDNI NR 1: 

Opracowanie strategii promocji produktu 

uzdrowiskowego w regionie i poza 

regionem 

MIERNIK NR 1: 

-liczba działań promocyjnych 

zrealizowanych zgodnie ze strategią 

promująca produkt uzdrowiskowy 

CEL POŚREDNI NR 2: 

Przygotowywanie i cykliczne 

publikowanie opracowań na temat lokalnej 

tradycji i kultury na terenie gminy 

MIERNIK NR 2: 

-liczba opracowań opublikowanych w ciągu 

1 roku kalendarzowego dot. lokalnej tradycji 

i kultury na terenie gminy 

CEL POŚREDNI NR 3: MIERNIKI NR 3: 
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Organizowanie cyklicznych imprez 

kulturalno-sportowych dla mieszkańców, 

kuracjuszy i turystów 

-liczba zorganizowanych cyklicznych imprez 

kulturalno-sportowych dla mieszkańców, 

kuracjuszy i turystów 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

OBSZAR TEMATYCZNY: INFRASTRUKURA W GMINIE 

 

 

OBSZAR STARTEGICZNY NR 4: BUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W GMINIE 

 

CEL POŚREDNI NR 1: 

 

Zmodernizowanie dróg, chodników, budowa 

parkingów na terenie gminy 

 

MIERNIK NR 1: 

-liczba km zmodernizowanych dróg 

w gminie 

-liczba km zmodernizowanych chodników 

-liczba nowopowstałych parkingów na 

terenie gminy 

CEL POŚREDNI NR 2: 

Zmodernizowanie istniejącego oświetlenia 

ulicznego przy zastosowaniu 

energooszczędnych i nowoczesnych źródeł 

światła 

MIERNIK NR 2: 

-liczba wymienionych starych żarówek 

na ekologiczne LED w gminie 

CEL POŚREDNI NR 3: 

Zmodernizowanie istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej 

MIERNIKI NR 3: 

-liczba km zmodernizowanej sieci wodno-

kanalizacyjnej 

CEL POŚREDNI NR 4: 

Skuteczna polityka gospodarki odpadami 

MIERNIKI NR 4: 

-liczba zorganizowanych spotkań 

z mieszkańcami dot. właściwej selekcji 

odpadami 

-liczba przeprowadzonych kontroli 

dot. likwidacji nielegalnych wysypisk 

CEL POŚREDNI NR 5: 

Wybudowanie nowych ścieżek rowerowych w 

gminie 

MIERNIK NR 5: 

-liczba km nowo wybudowanych ścieżek 

rowerowych w gminie 

CEL POŚREDNI NR 6: 

Wybudowanie nowych ścieżek pieszych w 

gminie 

MIERNIK NR 6: 

-liczba km nowo wybudowanych ścieżek 

pieszych w gminie 

CEL POŚREDNI NR 7: 

Wybudowanie nowej infrastruktury 

sportowej w gminie  

MIERNIK NR 7: 

-liczba nowo wybudowanych wyciągów 

narciarskich wraz z konieczną 

infrastrukturą 

- liczba nowo wybudowanych basenów 

letnich, który w okresie zimowym 
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mogłyby pełnić funkcje lodowisk 

CEL POŚREDNI NR 8: 

Dostosowanie istniejącej infrastruktury do 
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 

MIERNIK NR 8: 

-liczba zmodernizowanej infrastruktury 
dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

OBSZAR TEMATYCZNY: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  

 

 

OBSZAR STARTEGICZNY NR 5: WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W 

GMINIE 

 

CEL POŚREDNI NR 1: 

Organizacja cyklicznych spotkań 

włodarzy z mieszkańcami gminy 

 

MIERNIK NR 1: 

-liczba zorganizowanych cyklicznych spotkań 

włodarzy z mieszkańcami gminy 

CEL POŚREDNI NR 2: 

Podjęcie inicjatyw społecznych 

mieszkańców gminy 

 

MIERNIK NR 2: 

-liczba podjętych inicjatyw społecznych przez 

mieszkańców gminy 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.7 Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy  

Poniżej lista zadań opracowanych przez gminę Iwonicz-Zdrój niezbędna do jej rozwoju: 

1. Zadania w ramach planowanej rewitalizacji: 

Gmina Iwonicz-Zdrój podjęła uchwałę Rady Miejskiej o przystąpieniu do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Decyzja ta została umotywowana sytuacją społeczno-

gospodarczą Gminy charakteryzującą się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, co 

wykazała diagnoza stanu gminy przygotowana podczas sesji strategicznych. W 

szczególności wśród negatywnych zjawisk społecznych pojawiają się takie kwestie jak: 

bezrobocie (stopa bezrobocia w latach 2010-2014 w powiecie krośnieńskim była wyższa od 

stopy w województwie podkarpackim: 2010: 17,5%, 2011: 17,3%, 2012:19,5%, 2013: 18,9%, 

2014:16,4%), ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 

niekorzystne zjawiska demograficzne (saldo migracji w 2010=-15, 2011=-10, 2014=-15). 

Tej sytuacji towarzyszą w szczególności następujące negatywne zjawiska: 

 Gospodarcze: niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 Środowiskowe: przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska; 

 Przestrzenno-funkcjonalne: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych 
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usług lub ich niska jakość, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska 

jakość przestrzeni publicznych; 

 Techniczne: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 

zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

W Gminie zaplanowano wydzielenie kilku obszarów cechujących się szczególną 

koncentracją niektórych negatywnych zjawisk, które z uwagi na istotne znaczenie dla 

mieszkańców i rozwoju gminy planuje się wyznaczyć jako obszary rewitalizacji: 

 Iwonicz-Zdrój z głównym obszarem rewitalizacji strefą A; 

 centra miejscowości Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa.    

We wszystkich tych obszarach do najważniejszych zjawisk kryzysowych należą:  

 degradacja i niefunkcjonalność obiektów infrastruktury społecznej; 

 zdegradowana infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna; 

 zdegradowany i słabo rozwinięty system wodociągowy 

 brak miejsc przedszkolnych; 

 niski pozom edukacji; 

 zaniedbane centra miejscowości i tereny zielone 

 ujemne saldo migracji; 

 duża liczba osób bezrobotnych. 

 

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji gminy Iwonicz-
Zdrój 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres rzeczowy 

Kompleksowy i wieloletni, prowadzony na obszarze całej 

gminy Iwonicz-Zdrój proces przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany 

przez władze gminy i interesariuszy w celu wyprowadzenia 

poniższych obszarów ze stanu kryzysowego, poprzez 

nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie 

warunków do jego rozwoju. 

Obszary zaplanowane do rewitalizacji: 

Iwonicz-Zdrój: 

1. Park Zdrojowy 

2. Ujęcie wody w Iwoniczu-Zdroju 

3. Skocznia narciarska 

4. Basen 

5. Sieć wodociągowa 

6. Szlaki pieszo-jezdne w strefie uzdrowiska 

7. Nieczynna oczyszczalnia ścieków przy ZGK 

8. Wyciąg narciarski 

9. Potok ,,Iwoniczanka” w strefie uzdrowiska 

10. Dom Zdrojowy 

Iwonicz: 

1. Dom Ludowy wraz z zagospodarowaniem terenu 
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2. Tereny wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

3. Remiza Strażacka OSP 

4. Stadion piłkarski 

5. Sieć wodociągowa 

6. Nieczynna oczyszczalnia ścieków 

7. Zespół parkowo-pałacowy 

8. Budynki rolne wraz z przyległych terenem 

gospodarstwa rolnego (byłe PGR) 

Lubatówka: 

1. Dom Ludowy 

2. Sala gimnastyczna 

3. Stadion piłkarski 

4. Solarnia 

Lubatowa: 

1. Budynek Oświatowy/Przedszkole Gminne 

2. Dom Ludowy 

3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

4. Stadion Piłkarski 

5. Mieszkania socjalne nad przychodnią lekarską 

Na obszarze całej gminy zaplanowano także rozbudowę i 

modernizacje oświetlenia oraz monitoringu obiektów 

publicznych. Celem tego zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacji są również działania o charakterze społecznym: 

-doradztwo i pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne dla 

podmiotów na obszarze gminy, organizacja szkoleń na osób 

bezrobotnych w celu przekwalifikowania się do potrzeb 

lokalnego rynku pracy oraz podnoszenie kompetencji i 

umiejętności zawodowych mieszkańców gminy 

-organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, wsparcie 

autorskich projektów mieszkańców gminy (np. zajęcia 

warsztatowe, koła zainteresowań) 

-wsparcie dzieci i młodzieży (edukacja regionalna, edukacja 

ekologiczna, rozwijanie zainteresowań i umiejętności) 

-wsparcie form spędziania czasu wolnego osób starszych 

(zajęcia ruchowo-rekreacyjne, wyjazdy turystyczne, wspólne 

projekty, udział w rządowym projekcie Senior-WIGOR). 

Szacunkowy kosztorys 30 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

projektu 

2016 

 
 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, 

poprzez wsparcie różnorodnych projektów w tym działań 

technicznych, takich jak remonty, modernizacja 

infrastruktury podstawowej, renowacja zabudowy 

(szczególnie obiektów o wartościach architektonicznych i 
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znaczeniu historycznym). Działania rewitalizacyjne 

podejmowane są na najbardziej zdegradowanych obszarach 

gminy i są działaniami kompleksowymi. Oznacza to, że 

rewitalizacja jest operacją na wielu płaszczyznach. W 

praktyce rewitalizacja powinna doprowadzić do powstania 

nowych miejsc pracy, zwiększenia aktywności mieszkańców 

na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, na rozwijaniu ich 

zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi 

społecznych i tworzeniu nowych, sprzyjających aktywności i 

ożywieniu. Rewitalizacja to również działania na rzecz 

zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i 

konserwacji– szczególnie zabytkowych nieruchomości. 

 

 

Zadanie nr 2: Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju 
wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) 

 

 
 

Zakres rzeczowy 

Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola w celu 
stworzenia dodatkowych miejsc opieki do lat 3, 
dostosowanie powierzchni, w tym dostosowanie do 
wymogów przeciwpożarowego, organizacja kuchni, 
stołówek, sanitariatów, szatni również dla dzieci 
niepełnosprawnych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Zostanie oszacowany w późniejszym terminie 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Stworzenie możliwości podjęcia pracy przez matki 
wychowujące dzieci do lat 3 

 

Zadanie nr 3: Realizacja wyciągu narciarskiego w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja wyciągu narciarskiego w zakresie budowy i 
montażu urządzeń wyciągu wraz z bazą parkingową oraz 
wyposażenie sprzętu narciarskiego 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 750 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostęp do 
sportów zimowych, zwiększenie atrkacyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej 

 

Zadanie nr 4: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce 

Zakres rzeczowy -przebudowa i rozbudowa dachu z zaadoptowaniem 
poddasza na funkcje publiczną (biblioteka z zasobem 
multimedialnym, szatnia, pom. Sołtysa, pom. dla OSP i koło 
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gospodyń wiejskich z zapleczem kuchennym, pom. na usługi 
komercyjne, węzeł sanitarny) 
-przebudowa I piętra (świetlica dla dzieci i młodzieży z 
szatnią, pom. instruktora- animatora, sali komputerowej, 
zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny) 
-przebudowa parteru (zaplecze sanitarne, węzeł sanitarny) 
-poprawienie komunikacji o dostępności wszystkich 
kondygnacji dla osób niepełnsprawnych 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-ocieplenie budynku, płtya odbojowa, wokół budynku 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

2 025 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Poprawa walorów estetycznych, funkcjonalnych, 
przystosowanie pomieszczeń budynku do obecnych 
standardów, poprawa komfortu cieplnego 

 

Zadanie nr 5: Kompleksowa przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Iwonicz i 
Iwonicz-Zdrój  

Zakres rzeczowy -przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 
-rozbudowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

7 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, 
zwiększenie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   

 

Zadanie nr 6: Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Iwonicz-Zdrój  

Zakres rzeczowy -przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 500 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 
zwiększenie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci kanalizacyjnej, uzbrojenie terenów 
pod budownictwo mieszkalne.  

 

Zadanie nr 7: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na 
potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa 

Zakres rzeczowy Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
przedszkola wraz z niezbędną 
infrastrukturą z dostosowaniem do potrzeb osob 
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niepełnosprawnych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Zadanie nr 8: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa sieci oświetleniowej w 
wykorzystaniu nowoczesnych systemów- LED, ogniwa hybrydowe, ogniwa 
fotogalwaniczne 

Zakres rzeczowy -modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulic i 
osiedli mieszkaniowych 
-montaż lam ledowych energooszczędnych 
-montaż ogniw hybrydowych 
-montaż ogniw fotogalwanicznych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 4 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Ogarniczenie kosztów oświetlenia, możliwość wydłużenia 
okresu oświetlenia ulic i osiedli mieszkaniowych, 
zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego i 
pieszego, zmniejszenie przestępczości, zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla 

 

Zadanie nr 9: Rewitalizacja skoczni narciarskiej w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja istniejącej ,,małej” i ,,średniej” skoczni 
narciarskiej w zakresie odbudowy i przebudowy i 
rozbudowy najazdu, zjadu, odbudowy infarstruktury 
towarzyszącej z możliwością wykorzystania obiektów w 
okresie zimowym i letnim 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 700 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostępu do 
sportów zimowych, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej, 
uatrakcyjnianie i promocja miejscowości uzdrowiskowej 

 

Zadanie nr 10: Rewitalizacja źródła Bełkotka w miejscowości Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy -odbudowa źródła bełkotka 
-budowa małej architektury: schodów zewnętrznych, murów 
oporowych, murów do siedzeń, słupów balustrad i barier 
ochronnych przy trakcie pieszym 
-budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu 
-remont nawierzchni drogi, przebudowa placu, chodników 
-nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów 
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Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-uzasadnienie stanu dostosowania obiektów i przestrzeni 
historycznego centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój do 
potrzeb turystycznych. Kulturowych i społecznych w 
związku z degradacją pod względem technicznym, 
przyrodniczym, estetycznym i funkcjonalnym 
-lepsze wykorzystanie szans Iwonicza-Zdroju i gminy 
wynikających z jej zasobów i położenia 
-wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, 
rzemieślniczych 
-poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o 
porządkowe i modernizacje struktury funkcjonalno-
przestrzennej 

 

Zadanie nr 11: Rewitalizacja ścieżek spacerowych na terenie gminy 

Zakres rzeczowy -odbudowa ścieżek spacerowych wokół miejsowości 
Iwonicz-Zdrój  
-odbudowa ścieżek spacerowych w miejsowości Lubatówka 
-odbudowa ścieżek spacerowych w miejscowości Lubatowa 
-montaż tablic informacyjno-historyczno-edukacyjnych 
-montaż małej architektury: kosze, ławki, altanki 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 900 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu dostosowania obiektów i przestrzeni 
historycznego centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój do 
potrzeb turystycznych, kulturowych i społecznych w 
związku z degradacją pod względem technicznym, 
przyrodniczym, estetycznym i fukcjonalnym, 
-lepsze wykorzystanie szans Iwonicz-Zdroju i gminy 
wynikających z jej zasobów i położenia  
-wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, 
rzemieślniczych 
-poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o 
porządkowanie i modernizacje struktury funkcjonalno-
przestrzennej 

 

Zadanie nr 12: Budowa centralnego placu zabaw z basenem w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy -budowa placu zabaw dla dzieci 
-budowa brodzików wodnych  
-budowa basenu 
-oświetlenie terenu z wykorzystaniem nowoczesnych 
systemów 
-montaż małej architektury: kosze, ławki 
-budowa ścieżek spacerowych 
-budowa trawiastego boiska do piłki siatkowej i mini golfa 
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-nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 600 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu dostosowania obiektów i przestrzeni 
historycznego centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój do 
potrzeb turystycznych, kulturowych i społecznych w 
związku z degradacją pod względem technicznym, 
przyrodniczym, estetycznym i fukcjonalnym, 
-lepsze wykorzystanie szans Iwonicz-Zdroju i gminy 
wynikających z jej zasobów i położenia  
-wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, 
rzemieślniczych 
-poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o 
porządkowanie i modernizacje struktury funkcjonalno-
przestrzennej 
-zwiększenie atrakcyjności miejscowości 
-potnecjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej  
-uatrakcyjnienie i promocja miejscowości uzdrowiskowej  

 

Zadanie nr 13: Poprawa infrastruktury cmentarzy w miejscowości Iwonicz, Lubatówka, 
Lubatowa 

Zakres rzeczowy -budowa ogrodzenia wokół terenu cmentarzy wraz z 
niezbędną infrastrukturą  
-budowa przyłączy wodociągowych do kaplicy cmentarneh 
w Iwoniczu oraz pkt. poboru wody 
-remont kaplicy w Iwoniczu 
-utwardzenie parkingu wraz z odwodnieniem  
-budowa alejek  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 577 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-dostosowanie cmentarzy komunalnych do wymogów 
obowiązującego prwa 
-poprawa dostępności  

 

Zadanie nr 14: Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w miejscowości Lubatówka 

Zakres rzeczowy - rozbudowa i modernizacja istniejącej sali gimnastycznej 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 500 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2021-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-udostępnienie dzieciom nowoczesnej sali i wspieranie 
rozwoju sportu 

 

Zadanie nr 15: Rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
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Zakres rzeczowy -odrestaurowanie i modernizacja obiektów rekreacyjno-
sportowych 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie atrakcyjności dla miejscowych i przyjezdnych 

 

2) Zadania własne gminy: 

Zadanie nr 1: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej 

Zakres rzeczowy -przebudowa piwnic: poszerzenie i wykonanie nowych 
otworów drzwiowych, zamurowanie otworów okiennych, 
rozbiórka schodów zewnętrznych prowadzących  do 
przyziemia 
-przebudowa parteru: zabudowanie przestrzeni pod 
tarasem, zaprojektowanie pokoi dla strażaków 
-przebudowa poddasza, zmiana układu funkcjonalnego z 
przeznaczeniem na izbę pamięci, pom. Gospodarcze, 
porządkowe 
-przebudowa więźby dachowej oraz pokrycia 
-wymiana stolarki okiennej, bram w garażu, wykonanie 
płytki odbojowej wokół budynku, ocieplenie elewacji oraz 
poprawa walorów estetycznych całego budynku 
-wykonanie  instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjna, gazowa 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

 

Zadanie nr 2: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -budowa od podstaw nowego budynku OSP w Iwoniczu 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 1 800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

 

Zadanie nr 3: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-
Zdroju 
Zakres rzeczowy -przebudowa partneru: wyburzenie klatki schodowej, 

poszerzenie bram wjazdowych dla nowego samochodu 
strażackiego, podbiciu części otworów okiennych 
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-przebudowa dachu wraz ze ścianami szczytowymi, 
wykonanie stropu podwieszenia nad świetlicą, klatką 
schodową i pomieszczeniami 
-rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie płytki 
odbojowej wokół budynku, ocieplenie elewacji oraz poprawa 
walorów estetycznych całego budynku 
-wykonanie instalacji c.o. i wodno-kan., gaz, elektrycznej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 400 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

 

Zadanie nr 4: Budowa stacji końcowej komunikacji publicznej w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy -budowa stacji końcowej komunikacji publicznej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz małego handlu i 
gastronomią 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 1 300 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz usytuowanie 
stacji w strefe uzdrowiskowej B, uporządkowanie i skupienie 
transportu publicznego w jednym miejscu 

 

Zadanie nr 5: Budowa parkingu w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z 
infrastruktuą drogową, oświetlenia, kanalizacji deszczowej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 425 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym miejsc 
postojowych na terenie uzdrowiska, zwiększenie dostępności 
dla kuracjuszy centrum uzdrowiska, zmniejszenie hałąsu oraz 
zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków sanatoryjnych.  

 

Zadanie nr 6: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -budowie zewnętzrnej klatki schodowej wraz z 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz 
pomieszczeń kuchni 
-przebudowa dachu, rozbiórka zadaszenia schodów, części 
okapu, otworów okiennych i drzwiowych 
-ocieplenie budynku, płyta odbojowa wokół budynku 
-wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-
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kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji mechnicznej kuchni, 
oddymiania klatki schodowej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 115 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Poprawa walorów estetycznych, funkcjonalnych, 
przystosowanie pomieszczeń budynku do obecnych 
standardów, poprawa komfortu cieplnego 

 

Zadanie nr 7: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego 
wraz z budynkiem hali sportowej oraz przebudowa i rozbudowa Gimnazjum Publicznego w 
Lubatowej  

Zakres rzeczowy -docieplenie ścian zewnętrznych  
-docieplenie podłóg na gruncie w budynku gł. szkoły 
-docieplenie stropów 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-izolacja pionowa ścian piwnic z wykonaniem drenażu 
-przebudowa kotłowni węglowej na kotły gazowe 
-przebudowa instalacji c.o. wodno-kanal., gaz 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
-przebudowa poddasza wraz ze zmianą konstrukcji i formy 
dachu ze zmianą układu funkcjonalnego kondygnacji dla 
potrzeb sal lekcyjnych 
-wykonanie instalacji hydrantowej 
-wydzielenie przeciwpożarowe głównej klatki schodowej 
wraz z systemem oddymiania 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

4 243 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenia emisji 
dwotlenku węgla, obniżenie kosztów utrzymania budynku 
szkolnego, poprawa efektywności energetycznej poprzez 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, poprawa 
wyglądu budynku.  

 

Zadanie nr 8: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubatowa 

Zakres rzeczowy -budowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii  
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   
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Zadanie nr 9: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubatówka 

Zakres rzeczowy -budowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii  
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   

 

Zadanie nr 10: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -docieplenie ścian zewnętrznych  
-docieplenie podłóg na gruncie w budynku gł. szkoły 
-docieplenie stropów  
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-izolacja pionowa ścian piwnic z wykonaniem drenażu 
-przebudowa instalacji c.o. 
-wykonanie instalacji c.o. 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 200 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia emisji dwutlenku węgla, obniżenie 
kosztów utrzymania budynku szkolnego, poprawa 
efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, poprawa wyglądu budynku   

 

Zadanie nr 11: Budowa siedziby urzędu gminy w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Budowa budynku urzędu  z dostępem  dla osób 
niepełnosprawnych  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

3 750 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla osób, poprawa warunków 
pracy do obecnych obowiązujących standardów, częściowa 
centralizacja jednostek organizacyjnych   

 

Zadanie nr 12: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Lubatówce z przeznaczeniem części pomieszczeń na potrzeby przedszkola w miejscowości 
Lubatówka 

Zakres rzeczowy -rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie nowych 
pomieszczeń lekcyjnych oraz pomieszczeń przedszkolnych z 
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dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 
-rozbudowa instalacji c.o., wodno-kan., elektrycznej, 
oświetleniowej  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Zadanie nr 13: Rozbudowa przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz 

Zakres rzeczowy -docieplenie świan zewnętrznych  
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u 
-przebudowa wejścia z dostaosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
poprawa warunków pobytu dziecka, poprawa warunków 
sanitarnych oraz warunków pracy zaplecza kuchennego, 
obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla, obniżenie kosztów utrzymania budynku 
przedszkolnego, poprawa energii ze źródeł odnawialnych, 
poprawa wyglądu  budynku, poprawa dostępności 
komunikacyjnej do budynku 

 

Zadanie nr 14: Wdrożenie innowacyjnego systemu zmniejszenia energii-przebudowa 
systemu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy -przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
kotłownią gazową 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

470 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Ogarniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, obniżenie kosztów 
utrzymania budynku szkolnego, poprawa efektywności 
energetycznej poprzez wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

 

Zadanie nr 15: Budowa oświetlenia ulic gminnych w miejscowości na terenie gminy z 
wykorzystaniem nowoczesnych systemów- LED, ogniwa hybrydowe, ogniwa 
fotowoltaiczne 

Zakres rzeczowy -budowa oświetlenia ulic gminnych oraz ciągów 
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komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych 
-budowa oświetlenia parkingów 
-montaż lam ledowych energooszczędnych 
-montaż ogniw hybrydowych 
-montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 3 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego i 
pieszego, zmniejszenie przestępczości, zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla w skali kraju, ograniczenie kosztów 
oświetlenia w stosunku do oświetlenia tradycyjnego (lamp 
sodowych, rtęciowych), możliwość wydłużenia okresu 
oświetlenia ulic i osiedli mieszkaniowych 

 

 

Zadanie nr 16: Budowa ciągów pieszych (chodników) w miejscowościach na terenie gminy 

Zakres rzeczowy -budowa chodników o nawierzchni utwardzanych  
-odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych poza pas 
drogowy 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 600 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego 

 

Zadanie nr 17: Budowa strzelnicy biathlonowej oraz trasy biegowej na terenie gminy 
Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja tras biathlonowych w zakresie odbudowy, 
przebudowy i rozbudowy tras biegowych, strzelnicy oraz 
budowa infrastruktury towarzyszącej spełniającej 
wymagania rozgrywania zawodów sportowych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 850 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostępu do 
sportów zimowych, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej, 
uatrakcyjnianie i promocja miejscowości uzdrowiskowej 

 

Zadanie nr 18: Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu gminnym w miejscowości 
Iwonicz 

Zakres rzeczowy -wykonanie ,,nawierzchni bezpiecznej” 
-wykonanie nawierzchni komunikacyjnej 
-wyposażenie placów zawab w zestawy zabawowe 
-nasadzenie krzewów ozdobnych 
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Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie dostępności dla dziecka w wieku 
przedszkolnym 
-poprawa warunków pobytu dziecka w przedszkolu  

 

Zadanie nr 19: Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego na terenie gminy Iwonicz-
Zdrój 

Zakres rzeczowy -budowa monitoringu obiektów na terenie gminy 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2019-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego 
-zmniejszenie przestępczości  

 

Zadanie nr 20: Budowa budynku socjalnego 

Zakres rzeczowy -budowa budynku socjalnego dla osób wymagających opieki 
socjalnej 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 4 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2019-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie lokali dla rodzin potrzebujących opieki 
socjalnej  
-zwiększenie własnej aktywności oraz inwencji w 
rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i 
ekonomicznych 
-poszerzenie zasobu komunalnego  

 

Zadanie nr 21: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg gminnych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  
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Zadanie nr 22: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg wewnętrznych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  
-poprawa infrastruktury drogowej 

 

Zadanie nr 23: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg lokalnych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

2 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  
-poprawa infrastruktury drogowej 

 

Zadanie nr 24: Ujednolicenie znaków i tablic informacyjnych 

Zakres rzeczowy -montaż tablic informacyjnych 
-montaż tablic reklamowych 
-montaż znaków wydzielonych stref uzdrowiskowych 
-wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego 
umieszczenia reklam, tablic z wykorzystaniem gminnej sieci 
bezprzewodowej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

150 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności do informacji 

 

Zadanie nr 25: Rewitalizacja boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-technicznym 

Zakres rzeczowy - 
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Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

600 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu boisk sportowych dla korzystających z niego 
dzieci i dorosłych 

 

Zadanie nr 26: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy - 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu budynku jako całości i dostosowanie go pod 
uczniów i nauczycieli 

 

Zadanir nr 27: Prace inwestycyjne w budynku placówki wraz z nawiązaniem współpracy ze 
szkołami zagranicznymi Szkoły Podstawowej w Iwoniczu 

 
 
 
 

Zakres rzeczowy 

1. Rozbudowa Szkoły (dobudowa lub nadbudowa z 
przeznaczeniem na sale lekcyjne m.in. na salę językową 
z nowoczesnym wyposażeniem nagłaśniającym, salą 
kinową, widowiskową) 

2. Wymiana dachu nad salą gimnastyczną na 
pomieszczenia do zajęć dla oddziału przedszkolnego 

3. Adaptacja strychu nad salą gimnastyczną na 
pomieszczenia do zajęć dla oddziału przedszkolnego 

4. Adaptacja  piwnic na pomieszczenia do zabaw, salkę 
rehabilitacyjną, harcówkę itp. 

5. Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni 
6. Monitoring wizyjny 
7. Parking i drogi dojazdowe-remont 
8. Remont CO (szkoła podstawowa i gimnazjum) 
9. Remont ogrodzenia- wymiana wadliwych elementów, 

uzupełnienie brakujących, malowanie 
10. Współpraca ze szkołami za granicą- wyjazd młodzieży 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Poprawa jakości infrastruktury technicznej budynku placówki 
a wraz z nią podniesienie poziomu jakości kształcenia 

 

Zadanie nr 28: Prace inwestycyjne w budynku placówki wraz z realizacją projektów 
miękkich w Gimnazjum w Iwoniczu 
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Zakres rzeczowy 

1.Poprawa infrastruktury edukacyjnej: 
-usunięcie wadliwego montowania okien i wadliwej 
konstrukcji okien na Sali gimnastycznej 
-remont dachu nad kotłownią i drenaż opaskowy wokół 
budynku gimnazjum 
-usuwanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych 
-zainstalowanie monitoringu wizyjnego  
-wsparcie bibliotek szkolnych, w tym i wyposażenie  
-budowa nowych lub przebudowa i modernizacja istniejących 
obiektów dydaktycznych (laboratoria, pracownie 
komputerowe) i sportowych (sala gimnastyczna, boiska 
szkolne) 
2.Rozwój kompetencji i wykształcenia oraz dbałość o wysoką 
jakość oświaty: 
-dostosowanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy 
-doskonalenie programów nauczania 
-rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 
-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne a także 
doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 
wykazujących problemy w nauce 
-poradnictwo edukacyjno-zawodowe w zakresie wyboru 
przyszłego zawodu i ścieżki edukacyjnej 
-rozwój kompetencji kluczowych (z języków obcych ICT, 
przedsiębiorczości, nauk ścisłych w procesie kształcenia) 
-stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
3.Rozwój kadry pedagogicznej i administracyjnej systemu 
oświaty: 
-studia wyższe, podyplomowe, kursu doskonalące 
-dofinansowanie przekwalifikowania się nauczycieli 
4.Współpraca transgraniczna: 
–wyjazdy uczniów i nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół 
-rozwój i wzmacnianie istniejących sieci współpracy 
-wprowadzenie nowatorskich programów nauczania: języków 
obcych, organizacji imprez rekreacyjno-edukacyjnych 

 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016-2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do realizacji 

w ramach Strategii 

Poprawa infrastruktury technicznej, zwiększenie 
bezpieczeństwa w szkole 

 

Zadanie nr 29: Organizacja corocznego Pucharu Podkarpacia w nordic walking w gminie 
Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Przeprowadzenie zawodów na ścieżkach spacerowych w 
Iwoniczu-Zdrój 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

22 000,00 zł brutto 
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Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do realizacji 

w ramach Strategii 

Potrzeba stworzenia ,produktu” służącego przyciągnięciu 
wczasowiczów do  przyjazdu, cykliczna promocja zdrowego 
stylu życia oraz regionu. 

 

Zadanie nr 30: Organizacja festiwalu twórczości w gminie Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Wystawy, stoiska, koncerty na obszarze miejscowości Iwonicz-
Zdrój (Amfiteatr, deptak, lokale gastronomiczne, biblioteka, sala 
kinowa, sanatoria) 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

10 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram 

realizacji 

2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do 

realizacji w ramach 
Strategii 

Aktywizacja twórców lokalnych, popularyzacja twórczości 
artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach sztuki 

 

Zadanie nr 31: Utworzenie i uregulowanie statustu Parku Zdrojowego wraz z podjęciem 
działaniem włączenia otuliny Lasu Państwowych Gospodarstw Leśnych do Parku 
Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Regulacja prawna parku zdrojowego i jego rozwój jako podmiotu 
lecznictwa uzdrowiskowego wraz włączeniem otuliny Lasu 
Państwowych Gospodarstw Leśnych do Parku Zdrojowego. 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram 

realizacji 

2016-2020 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do 

realizacji w ramach 
Strategii 

Zwiększenie liczby turystów i kuracjuszy, uatrakcyjnienie 
Iwonicza- Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej, lepsze 
wykorzystanie szans Iwonicz-Zdroju i gminy wynikających z jej 
zasobów i położenia. 
 

 

2.8 Źródła finansowania zadań w gminie  

W związku z możliwością realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na 

lata 2014-2020 i planowanymi konkursami, które wpisują się w zakres planowanych 

inwestycji przez gminę, głównym źródłem finansowania będzie: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 

a) Oś priorytetowa III: Czysta energia 

Działanie 3.1 Rozwój OZE 

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza 

b) Oś priorytetowa IV: Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego 

Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami 

Działanie 4.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa 
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Działanie 4.4 Kultura 

c) Oś priorytetowa V: Infrastruktura Komunikacyjna 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 

Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski 

d) Oś priorytetowa VI: Spójność przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 

Działanie 6.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej  

Działanie 6.4 Infrastruktura Edukacyjna 

e) Oś priorytetowa 7: Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.1: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty 

konkursowe 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty 

pozakonkursowe 

Działanie 7.3:Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

Działanie 7.4 :Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

Działanie 7.5: Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

f) Oś priorytetowa 8: Integracja Społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

Działanie 8.2 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 

społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

g) Oś priorytetowa 9: Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego  

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i Języków 

Obcych 

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów 

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

5. Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Nafty” 

6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

7. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 
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III. Baza uzdrowiskowa w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój 

3.1 Diagnoza stanu obecnego 

Centralnym punktem gminy jest miasto Iwonicz-Zdrój, gdzie od ponad 430 lat działa 

uzdrowisko Iwonicz-Zdrój oraz swą siedzibę mają władze gminy. Gospodarka gminy 

opiera się głównie na działalności uzdrowiskowej i rolnictwie. Największym bogactwem 

gminy są obfite złoża wód mineralnych. Pierwsze wzmianki o leczniczych właściwościach 

tutejszych źródeł pochodzą z wydanych w 1578 r. „Cieplic” Wojciecha Oczki, lekarza 

nadwornego Stefana Batorego. W XVII w. „cudowne” właściwości wód iwonickich były 

już znane w całym kraju. 

 

Naturalnymi surowcami leczniczymi w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój są wody mineralne 

typu chlorkowo–wodoroweglanowo- sodowe, jodkowe i wodorowęglanowo - chlorkowo 

– sodowe, jodkowe z zawartością wolnego dwutlenku węgla. Do najbardziej cennych 

wód mineralnych zaliczane są: „Elin 7”, „Emma”, „Iwonicz II”, „Zofia 6”, „Klimkówka 

27” oraz termalne wody „Lubatówka 12” i „Lubatówka 14”. 

 

Uzdrowisko Iwonicz" S.A. jest producentem unikalnych leków i kosmetyków 

opatrzonych znakiem towarowym "Iwoniczanka", wytwarzanych na bazie naturalnych 

surowców leczniczych od stuleci wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym. Sól 

jodobromowa iwonicka, warzona tradycyjnymi metodami niezmiennie od blisko 150 lat 

jest produktem dobrze znanym i cenionym przez wiele pokoleń klientów. Stwarza 

możliwość prowadzenia kuracji uzdrowiskowych w warunkach domowych, jest często 

polecane w celu uzupełnienia terapii przewlekłych schorzeń. Kierunki leczenia 

w Iwoniczu-Zdroju to: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, 

choroby reumatologiczne, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby układy 

trawienia, osteoporoza, otyłość, choroby kobiece i choroby skóry. 

 

Naturalnymi środkami leczniczymi Iwonicza-Zdroju są wody mineralne i borowina. 

Wody Iwonicza-Zdroju należą do typu wód chlorkowo-wodoro-weglanowo-sodowo, 

bromkowo, jodkowo, borowych i wodorowęglanowo-chlorkowosodowo, żelazisto, 

manganowo, fluorkowo, borowych z zawartością wolnego dwutlenku węgla. Stosowane 

są głównie do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji i produkcji soli jodowo-

bromowej. 

 

Do najbardziej cennych źródeł mineralnych zaliczane są: "Iwonicz 2", "Elin 7", "Emma", 

"Karol 2", "Klimkówka 25", "Zofia 6", "Iza 19", "Lubatówka 14 i 15".  

 

Uzdrowisko Iwonicz" S.A. jest producentem unikalnych leków i kosmetyków 

opatrzonych znakiem towarowym "Iwoniczanka", wytwarzanych na bazie naturalnych 

surowców leczniczych od stuleci wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym. Sól 

jodobromowa iwonicka, warzona tradycyjnymi metodami niezmiennie od blisko 150 lat 

oraz borowinowa kostka iwonicka to produkty dobrze znane i cenione przez wiele 

pokoleń klientów. Stwarzają możliwość prowadzenia kuracji uzdrowiskowych 

w warunkach domowych, są często polecane w celu uzupełnienia terapii przewlekłych 
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schorzeń. Kierunki leczenia w Iwoniczu-Zdroju to: choroby ortopedyczno-urazowe, 

choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby dolnych dróg 

oddechowych, choroby układy trawienia, osteoporoza, otyłość, choroby kobiece i choroby 

skóry. 

 

Do dyspozycji kuracjuszy są obiekty sanatoryjne oraz szpital uzdrowiskowy wyposażone 

w bazę leczniczo-rehabilitacyjną. Istnieje możliwość skorzystania z zabiegów SPA, 

jacuzzi, jaskini solnej, sauny, basenów, siłowni, sali bilardowej, sal gimnastyki 

indywidualnej i zbiorowej. 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój należy do Innowacyjnego Klastera Zdrowia i Turystyki 

,,Uzdrowiska- Perły Polski Wschodniej”, który powstał na podstawie porozumienia z dnia 

5 czerwca 2009 r. Do Klastera, oprócz gminy należy także Uzdrowisko Iwonicz S.A., 

Sanatorium Sanvit sp. z o.o., Sanatorium ,,Górnik”, Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS.  

3.1.1 Obiekty zabytkowe uzdrowiska w gminie  

Najbardziej charakterystyczne obiekty zabytkowe, przypominające o bogatej historii 

uzdrowiska to: 

 

Dom Zdrojowy- dwukondygnacyjny drewniany budynek o rzucie poziomym w kształcie 

litery F. Zbudowany około 1860 r. jako hotel z restauracją i salami rozrywkowymi 

dla zamożnych gości przybywających na kuracje do "zdrojów". W 2004 r. obiekt został 

odkupiony od uzdrowiska przez gminę i po kapitalnym remoncie (800 000,00 zł) 

funkcjonuje tu kino "Wczasowicz", informacja turystyczna i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Bazar - drewniany budynek z lat 1876-1880 z czworoboczną wieżą zegarową. Znajduje się 

w centrum uzdrowiska, od niego zaczyna się deptak. Stanowi motyw wielu obrazów, 

pocztówek i rysunków. Wieża zegarowa góruje nad innymi budynkami i od ponad wieku 

wpisana jest w krajobraz, ikonografie i literaturę o uzdrowisku. Obecnie mieszczą się 

w nim lokale handlowe i mieszkania pracowników uzdrowiska.  
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Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Stary Pałac - wybudowany w 1837 r. w stylu późno klasycystycznym według rysunku 

Amelii z Ogińskich Załuskiej. Pełnił on rolę pałacu letniego. Dwukondygnacyjny 

w układzie palladiańskim, z czterokolumnowym portykiem w fasadzie frontowej, 

ustawionym na wysokości pierwszego piętra na grubych filarach, połączonych u góry 

arkadami. Obecnie mieści się tam budynek administracyjny- siedziba Zarządu 

,,Uzdrowisko Iwonicz” S.A. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

 

Stare Łazienki- długi piętrowy budynek z trzema piętrowymi ryzalitami. Rozbudowany 

w roku 1869 i w następnych latach wg projektu Feliksa Księżarskiego, na starej parterowej 

części budynku z 1838 r. Dziś jest jednym z obiektów należących do ,,Uzdrowisko 

Iwonicz” S.A. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 
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Willa ,,Krakowiak”-  wybudowana została w latach 1865-1868, w stylu szwajcarskim, 

z charakterystyczną trójprzęsłową werandą, bogatą w finezyjną stolarkę. Był to czas, 

kiedy uzdrowiskiem zarządzał hrabia Iwo Załuski, syn Karola Załuskiego- twórcy 

Uzdrowiska. Na przestrzeni lat Krakowiak dzielił losy całego uzdrowiska, które po 

szybkim okresie rozwoju w XIX w. zostało częściowo zniszczone w wyniku działań 

zbrojnych I wojny światowej oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego lat 20-tych. 

W latach 30-tych XX w. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej i gospodarczej 

Uzdrowiska. Krakowiak znów tętnił życiem towarzyskim. Po II wojnie światowej lokal 

z czasem odzyskał dawną pozycję i uznanie, stając się na powrót głównym miejscem 

rozrywki licznie przebywających tu kuracjuszy. Z upływem czasu zmienił się nieco 

zewnętrzny wygląd budynku, zabudowano m.in. okazałą werandę, ale ogólna bryła 

pozostawała wciąż nienaruszona, stanowiąc charakterystyczny element zabudowy 

Uzdrowiska. Z 12/13 grudnia 2004 r. wybuchł pożar, który doszczętnie wypalił wnętrze  

modrzewiowej willi. Po trzech latach odtworzono bryłę budynku, uwzględniając 

jednocześnie historyczny wygląd detali stolarki.  

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Pijalnia Wód Mineralnych- obiekt położony w centrum uzdrowiska z wnętrzem 

stylizowanym na oranżerię, z bogatą listwową dekoracją geometryczną nawiązującą do 

elementów klasycyzmu w wydaniu ogrodowym. Do kuracji pitnej udostępnione są wody 

„Elin 7”, „Iwonicz II”, „Klimkówka 27”, „Karol 2” oraz „Iza 19”. Znajduje się tu również 

sklep firmowy własnych produktów leczniczych i kosmetycznych ,,Iwoniczanka” oraz 

galeria sztuki. Obiekt wyposażony jest w bezpłatny dostęp do sieci Internet WiFi. 

Właścicielem obiektu jest „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.  

 
Źródło: www.geokarpaty.net 
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Biały Orzeł- drewniany budynek należący do ,,Uzdrowisko Iwonicz” S.A.. Wzniesiony 

w 1912 r. w stylu secesyjnym, z balkonami i facjatami w fasadzie głównej oraz 

płaskorzeźbą orła białego nad centralnym balkonem. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Sanatorium ,,Ustronie”- pierwszy w uzdrowisku obiekt wzniesiony w 1868 r. w stylu 

secesji szwajcarskiej z pięknymi balkonami wokół budynku i charakterystyczną 

wieżyczką w południowo-wschodniej części fasady. Obecnie należy do ,,Uzdrowisko 

Iwonicz” S.A. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Pod Jodłą- obiekt murowany, wybudowany w 1898 r. w miejsce starego budynku 

drewnianego o tej samej nazwie. Elewacja budynku uległa trzykrotnym zmianom. 

Obecnie należy do ,,Uzdrowisko Iwonicz” S.A. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 
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Belweder- kiedyś rezydencja letnia załuskich wzniesiona w 1871 r. w stylu eklektycznym, 

z charakterystyczną werandą na środku fasady frontowej. Obecnie budynek jest 

opuszczony i wymaga remontu. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Pawilon nad Źródłami- zbudowany w 1837 r. drewniany pawilon nad źródłami „Karol” 

i „Amelia”, zachował do dziś swój pierwotny kształt. To ośmioboczna glorietta, 

z ustawionymi w narożnikach, na wysokich postumentach, ośmioma kolumnami 

dźwigającymi doryckie belkowanie i kopulasty dach. Źródła aktualnie mają jedynie 

charakter historyczny. Ich funkcje przejęły ujęcia odwiertowe z których wody mineralne 

doprowadzone są do Pijalni Wód Mineralnych.  

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Kaplica zdrojowa z 1895 roku, wybudowana wg planów Fovorgera. Fasada świątyni 

zbliżona jest do projektów kościoła wiejskiego. Wnętrze w charakterystycznym przekroju 

pionowym naśladuje bazylikę starochrześcijańską. Zdobi je ołtarz główny w stylu 

neogotyckim, wykonany przez stolarzy i rzeźbiarzy z Przemyśla. W środku gipsowa 

figura Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy 

zdrojowej nowa świątynia z lat dziewięćdziesiątych XX w. konsekrowana w 2000 roku. 

Nowy kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych projektował architekt z Rymanowa 

Janusz Hanus, wystrój wnętrza profesora Wincentego Kućmy. 

http://www.geokarpaty.net/
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Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Bełkotka (źródło, pomnik przyrody)- wypływa w miejscu, gdzie erozja odsłoniła granicę 

pomiędzy porowatymi, gazo-, ropo- i wodonośnymi piaskowcami ciężkowickimi 

i zalegającymi na nich szczelnymi pstrymi łupkami i cienkoławicowymi piaskowcami. 

Metan Bełkotki powstał w wyniku przeobrażenia materii organicznej zawartej w osadach 

morskich. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Pamiątka- obelisk nad potokiem Bełkotka w kształcie ostrosłupa z piaskowca, ku czci 

fundatora Zakładu Zdrojowego w Iwoniczu – Karola Załuskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 



81 

 

Zegar słoneczny z roku 1837, usytuowany w dolinie Bełkotki, która została poddana 

rewitalizacji w latach 2014-2015. 

 
Źródło: www.geokarpaty.net 

 

Centrum uzdrowiska otoczone jest bukowo-jodłowym lasem o bogatym podszyciu. Do 

pomników przyrody oprócz Źródła Bełkotki należy Dąb szczypułkowy, jodły pospolite, 

miłorząb japoński. 

 

3.1.2 Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój  

Na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój znajduję się 7 głównych zakładów lecznictwa: 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przy ul. Ks. Jana Rąba 22, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu- Zdrój jest obiektem przyjmującym 

pacjentów przez cały rok, organizując turnusy rehabilitacyjne i wczasy lecznicze. 

Specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, a więc schorzeń z zakresu 

ortopedii, reumatologii, neurologii oraz w leczeniu schorzeń układu oddechowego. 

Centrum jest 6-kondygnacyjnym obiektem posiadającym 180 łóżek w 2 i 4 osobowych 

pokojach oraz apartamencie. Obiekt jest w pełni przystosowany do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich (windy do komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej umożliwiają łatwy dostęp do pokoi hotelowych, bazy 

zabiegowej, basenu, stołówki i kawiarni). Centrum przyjmuje i organizuje turnusy dla 

grup (minimum 20 osób) posiadających dofinansowania z PFRON.  

 
Źródło: www.crriwonicz.sanatoria.com.pl 



82 

 

Baza zabiegowa to m.in.: 

-sale gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, 

-laser, interdyn+vac, tens, magnetronik, ultradźwięki, galwanizacja, lampa solux, 

terapuls, lampa bioptron, 

-pracownia inhalacji, 

-ciepłe i zimne okłady żelowe, 

-pracownia masażu ręcznego, 

-masaż pneumatyczny, 

-basen (funkcja rehabilitacyjna i rekreacyjna), 

-sauna, 

-sauna kąpiel kwasowęglowa i ozonowa 

-agavibron 

-gabinety hydroterapii 

 

W czasie trwania turnusu organizowane są wycieczki piesze po Iwoniczu-Zdroju 

i okolicy oraz wycieczki autokarowe i zagraniczne (Słowacja, Węgry, Ukraina).  

 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” przy ul. Ks. Rąba 3, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu Zdroju jest jednostką statutową 

Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach i jest 

podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz 654). 

 
Źródło: www.sanatorium-gornik.pl 

 

Sanatorium Górnik od 1971 roku wpisuje swą działalność leczniczą w historię Iwonicza 

Zdroju – położonej wśród wzgórz Beskidu Niskiego miejscowości uzdrowiskowej. 

Ośrodek czynny jest przez cały rok. Jest idealnym miejscem dla osób ceniących sobie 

kontakt z nieskażoną przyrodą czystym powietrzem i wspaniałym mikroklimatem. 

Zadaniem sanatorium jest głównie leczenie chorób (narządu ruchu, reumatycznych, 

układu oddechowego) i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej.  Sanatorium przyjmuje 

kuracjuszy na leczenie na podstawie skierowań NFZ oraz prowadzi inne świadczenia 

zdrowotne (pobyty leczniczo-rehabilitacyjne, pełnopłatne, turnusy rehabilitacyjne, pobyty 

wypoczynkowe - bez leczenia). Za ordynowanie właściwej procedury kuracji 

uzdrowiskowej i nadzór nad całym procesem leczenia odpowiedzialni są lekarze 

http://meteor-turystyka.pl/gornik,iwonicz-zdroj.html
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sanatorium. Nadzór medyczny nad działalnością sanatorium sprawuje Naczelny Lekarz 

Uzdrowiska. 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” przy ul. Kulczyńskiego 5, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” jest jednostką własną Związku Rzemiosła Polskiego 

w Warszawie . Działalność leczniczą rozpoczęło w 1967 roku, jako pierwszy powojenny 

obiekt w uzdrowisku. Pierwsza nazwa Sanatorium to Dom Zdrowia następnie zmieniona 

na Prewentorium Uzdrowiskowe, a w 2006r roku na Sanatorium Uzdrowiskowe. 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast”  to dom z wieloletnią tradycją. Pięknie usytuowany, 

otoczony zielenią trzypiętrowy budynek wyposażony w windę i nie posiadający barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, jest oddalony zaledwie 200m 

od centrum Iwonicza.  

Organizowane są turnusy: sanatoryjne, wypoczynkowe, wczasy rodzinne, noclegi 

i wyżywienie, bankiety i imprezy okolicznościowe, własną bazę zabiegową z zakresu:  

balneoterapii, hydroterapii, fizykoterapii (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, w tym 

laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki) kinezyterapii, , krioterapii, , masażu 

i inhalacji, w Zakładzie Przyrodoleczniczym oddalonym o ok. 80 m znajduje się basen 

rehabilitacyjny, Pijalnia Wód Mineralnych. Sanatorium specjalizuje się w rehabilitacji 

schorzeń: narząd ruchu, osób z upośledzeniem umysłowym, układu oddechowego, 

reumatologicznych, cukrzycy, kobiet po mastektomii.  

 
Źródło: www.piastiwonicz.pl 

 

Gościom jest oddanych do dyspozycji 110 miejsc w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z pełnym 

węzłem sanitarnym lub WC i umywalką, telefon i RTV, SAT. 

Pokoje dostosowane są dla osób z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z dysfunkcją wzroku, z dysfunkcją słuchu. 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Stomil-Ziemowit” przy ul. Kulczyńskiego 7, 38-440 

Iwonicz-Zdrój 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Ziemowit” położone jest nieopodal centrum uzdrowiska, 

na wzgórzu, przy ścieżce spacerowej do pomnika przyrody-źródła „Bełkotka”. 

http://www.piastiwonicz.pl/
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Sanatorium jest przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. 

 

 
Źródło: www.sanatorium-stomil.com.pl 

 

Profile lecznicze: 

Schorzenie narządu ruchu: 

-zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów obwodowych 

-dyskopatia 

 -osteoporoza 

 -stany pourazowe 

 Schorzenia reumatyczne: 

 -RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) 

 -ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) 

Schorzenia górnych dróg oddechowych: 

-przewlekłe zapalenia błony śluzowej, jamy nosowej, gardła, krtani i tchawicy 

Schorzenia układu pokarmowego: 

 -zapalenia przełyku, żołądka i dwunastnicy 

 -choroba wrzodowa 

 -zespół drażliwego jelita 

 -przewlekłe zapalenie i marskość wątroby 

 -choroby pęcherzyka żółciowego 

  Schorzenia neurologiczne 

  Schorzenia psychosomatyczne 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Sanvit” sp. z o.o. przy ul. Ks. Rąba 1, 38-440 Iwonicz- Zdrój 

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Sanvit” sp. z o.o. oferuje najważniejszy leczenia narządów 

ruchu pochodzenia ortopedycznego, reumatycznego i neurologicznego. Zatrudnionych 

jest kilkunastu lekarzy o specjalizacjach: ortopedy traumatologa, neurologa, rehabilitacja 

medyczna, internista, dermatolog. Do dyspozycji jest także poradnia psychologiczna.  

http://www.sanatorium-stomil.com.pl/certyfikaty.aspx
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Źródło: iwonicz-zdroj.sanvit.pl 

 

Organizowane są turnusy dla osób: 

-z dysfunkcją narządu ruchu, nie poruszających się na wózkach inwalidzkich 

-z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich 

-z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, układu oddechowego, 

z cukrzycą 

 

Sanatorium ,,Wisła- Margot” przy ul. Ks. Rąba 24, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Sanatorium Wisła jest najwyżej położonym tego typu obiektem w Iwoniczu-Zdroju. 

Malowniczo wkomponowane w otaczającą ją przyrodę z pobliskimi trasami spacerowymi 

i szlakami turystycznymi jest idealnym miejscem do rehabilitacji, rekonwalescencji, 

wypoczynku i rekreacji. Głównym profilem działalności sanatorium Wisła jest klasyczne 

lecznictwo uzdrowiskowe, co w połączeniu ze specyficznym klimatem Iwonicza-Zdroju 

daje doskonałe wyniki terapeutyczne. Sanatorium posiada w pełni wyposażoną bazę 

zabiegową i zatrudnia personel medyczny z dużym doświadczeniem. 

Sanatorium specjalizuje się w leczeniu chorób: 

-dróg oddechowych 

-neurologicznych 

-reumatologicznych 

-ortopedyczno-urazowych 

-chorób układu pokarmowego 

 

 
Źródło: www.sanatoriumiwonicz.pl 
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Sanatorium ma możliwość zakwaterowania około 130 osób w pokojach 1,2 i 3 osobowych 

z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, TV, czajnikiem. W obiekcie oprócz sal 

zabiegowych znajduje się stołówka z własną kuchnią, sala konferencyjna/taneczna, 

bilard, a także biblioteka, jacuzzi i sauna. Przed budynkiem znajduje się duży 

dozorowany parking, natomiast z tyłu wyciąg narciarski czynny w okresie zimowym. 

 

,,Uzdrowisko Iwonicz S.A.”, al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Zakładami leczniczymi Spółki są: 

-Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior” 

-Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Jodłą” 

-Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV 

-Sanatorium Uzdrowiskowe „Stare Łazienki” 

-Sanatorium Uzdrowiskowe „Biały Orzeł”– „Ustronie” 

-Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego 

 

 
Źródło: www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl 

 

Szpital Uzdrowiskowy ,,Excelsior”- posiada 230 miejsc w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych 

z pełnym i niepełnym węzłem sanitarnym. Na każdej kondygnacji są łazienki z 

natryskami i w.c. Wszystkie łazienki i w.c. w szpitalu przystosowane są dla osób 

niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się jadalnia, świetlica, kawiarenka 

i biblioteka. Na pierwszym półpiętrze usytuowana jest kaplica. W szpitalu funkcjonują 

oddziały: neurologiczny, ortopedyczny, reumatologiczny i dział zabiegowy. Na każdym 

oddziale jest gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym. Obiekt 

wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. Na miejscu istnieje 

możliwość skorzystania z mini pralni.  

 

Sanatorium „Pod Jodłą” - posiada 85 miejsc w 50 pokojach w większości 1 i 2 -

osobowych. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV-SAT, radio  

i lodówkę. Sanatorium ma na miejscu stołówkę i salę bankietową. Obiekt wyposażony jest  

w dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. 
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Sanatorium Uzdrowiskowe nr IV - posiada 39 miejsc w 15 komfortowych pokojach 2,3 i 

4-osobowych. Wszystkie pokoje przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

Posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV-SAT, radio. Sanatorium usytuowane jest w 

budynku Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego, ma na miejscu jadalnię, gabinet lekarski 

i gabinet zabiegowy. Dla gości dostępny jest parking. Obiekt wyposażony jest w dostęp 

do sieci Internet Wi-Fi. 

 

Sanatorium „Stare Łazienki” – posiada 55 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym 

węzłem sanitarnym, wyposażonych w TV-SAT, radio i telefon. Na miejscu jest stołówka 

i świetlica. Obiekt wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. 

 

Sanatorium „Biały Orzeł” - posiada 90 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami, 

wyposażonych w TV-SAT, radio i telefon. Na miejscu jest stołówka, gabinet lekarski 

i zabiegowy oraz dyżurka pielęgniarska. Obiekt wyposażony jest w dostęp do sieci 

Internet Wi-Fi, posiada windę. 

 

Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego –to obiekt, w którym usytuowane jest 

Sanatorium Uzdrowiskowe nr IV, Przychodnia Uzdrowiskowa oraz Uzdrowiskowy 

Zakład Przyrodoleczniczy. Świadczone są tutaj zabiegi lecznicze, rekreacyjne i 

kosmetyczno-pielęgnacyjne. W obiekcie znajduje się Gabinet Odnowy Biologicznej 

SPA&Wellness, Podkarpacki Ośrodek Terapii Solnej, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny z 

jacuzzi oraz wiele innych usług (zakład fryzjerski, biuro turystyczne, kawiarnia). 

Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, również na wózkach 

inwalidzkich. Wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi. 

 

W  Centrum Lecznictwa funkcjonują następujące działy: 

-Kinezyterapii 

-Fizykoterapii 

-Hydroterapii 

-Masaży 

-Zabiegów borowinowych 

-Odnowy biologicznej 

 

Pacjenci mogą skorzystać w „Uzdrowisku Iwonicz” S.A. z rehabilitacji następujących 

kierunkach leczenia: 

-choroby ortopedyczno-urazowe 

-choroby układu nerwowego 

-choroby reumatologiczne 

-choroby układu trawienia 

-choroby górnych dróg oddechowych 

-choroby skóry 

-choroby cywilizacyjne 

-osteoporoza 
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3.1.3 Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój 

Na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój znajdują się następujące urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego:  

-Pijalnia Wód Mineralnych - obiekt położony w centrum uzdrowiska z wnętrzem 

stylizowanym na oranżerię, z bogatą listwową dekoracją geometryczną nawiązującą do 

elementów klasycyzmu w wydaniu ogrodowym. Znajduje się tutaj sklep firmowy 

własnych produktów leczniczych i kosmetycznych  „Iwoniczanka” oraz galeria sztuki. 

Wody dostępne w Pijalni wpływają dodatnio na regulację przemiany materii oraz 

stanowią bogate źródło uzupełnienia organizmu w lecznicze składniki mineralne. 

Iwonickie wody lecznicze należą do wód typu chlorkowo - wodorowęglanowo-

sodowych, jodkowych, termalnych z  zawartością wolnego dwutlenek węgla. Mają 

zastosowanie w balneoterapii uzdrowiskowej, będącej podstawowym składnikiem 

kompleksowego leczenia w uzdrowisku. Stosuje się je do kuracji pitnej, kąpieli 

mineralnych, inhalacji, a także do produkcji soli jodobromowej i kosmetyków. 

-Park Zdrojowy (Strefa Ochrony Krajobrazu Kulturowego) znajduje się w centrum strefy 

„A” ochrony uzdrowiskowej, zajmuje 10 ha. Nowy Park Zdrojowy wyodrębniono 

z kompleksu leśnego, zajmuje powierzchnię 236 ha.  

-Ścieżki ruchowe– wytyczone na czterech wzgórzach otaczających Iwonicz-Zdrój 

porośniętych lasami mieszanymi o łącznej długości 8200 m.  

-Baseny rehabilitacyjne: 

a) w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Uzdrowiska Iwonicz SA”,  

b) w Sanatorium „Stomil-Ziemowit”  

c) w Sanatorium „Sanvit”  

d) w Sanatorium Centrum Rehabilitacji Rolników „KRUS”  

3.2 Analiza SWOT 

Dla prawidłowego określenia kierunków rozwoju  w niniejszym dokumencie należy 

w pierwszej kolejności zdiagnozować posiadane zasoby i możliwości oraz ocenić stan 

aktualny. 

 

Analiza SWOT to narzędzie, dzięki któremu organy miasta i gminy Iwonicz-Zdrój 

przeanalizowały i rozpoznały silne i słabe strony (Strengths i Weaknesses), a także 

istniejące oraz potencjalne szanse i zagrożenia (Opportunities i Threats) płynące 

z otoczenia zewnętrznego uzdrowisk w gminie Iwonicz-Zdrój. Analiza SWOT określa, 

co może pomóc w realizacji celów uzdrowisk (silna strona lub możliwość) lub co może 

być przeszkodą, którą należy przezwyciężyć lub zminimalizować w celu osiągnięcia 

pożądanego rezultatu (słaba strona lub zagrożenie).  

 

MOCNE STRONY: 

1. Miejscowość uzdrowiskowa (sanatoria i szpitale uzdrowiskowe). Szeroki 

wachlarz kierunków leczniczych. 

2. Atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna 

3. Sprzyjające warunki klimatyczne do wypoczynku 

4. Duży wachlarz usług leczniczych 

5. Organizacja czasu wolnego i atrakcje dla pensjonariuszy 



89 

 

6. Baza noclegowa i gastronomiczna 

7. Zrewitalizowany główny deptak (plan Dietla) 

8. Długa tradycja uzdrowiska (funkcjonuje od ponad 4 stuleci) 

9. Zabytkowe budynki 

10. Bogaty potencjał kulturowy 

11. Wysoki poziom kwalifikacji kadr i usług medycznych 

12. Proturystyczne nastawienie społeczności lokalnej – władza, podmioty 

gospodarcze, społeczeństwo 

13. Różnorodność regionalna w całym sektorze uzdrowisk 

14. Dobrze rozwinięta infrastruktura ekologiczna i komunalna oraz sieć sklepów, 

poczty, banki itd. 

15. Organizacja festiwali i imprez cyklicznych głównie w odnowionych 

Amfiteatrze 

16. Bogate złoża wód leczniczych. 

Źródło: Opracowanie własne 

SŁABE STRONY: 

1. Niezadowalający standard bazy uzdrowiskowej i turystycznej. 

2. Słaba dostępność komunikacyjna uzdrowiska, zły stan nawierzchni dróg 

w szczególności drogi dojazdowej do uzdrowiska 

3. Hamowanie rozwoju inwestycji uzdrowiska poprzez ograniczone środki 

finansowe- niedoinwestowanie uzdrowiska 

4. Marketing i promocja uzdrowisk nieadekwatna do możliwości gminy 

5. Niski poziom innowacyjności uzdrowiska 

6. Brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

uzdrowiskowej 

7. Średni stan chodników i oświetlenia ulicznego 

8. Brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych 

 Źródło: Opracowanie własne 

SZANSE: 

1. Środki zewnętrzne na inwestycje w uzdrowiska (nowa perspektywa finansowa 

2014-2020) 

2. Większa świadomość społeczna w kwestii dbania o zdrowie  

3. Popularność wyjazdów uzdrowiskowych- moda na „czyste powietrze”, zdrowy, 

aktywny wypoczynek i ekologiczną żywność 

4. Rewitalizacja centrów zabytkowych polskich uzdrowisk jako ważnego 

elementu dziedzictwa narodowego 

5. Specjalizacja usług leczniczych i ich komercializacja 

6. Inwestowanie w rozwój pozamedycznych usług związanych ze: zdrowiem, 

równowagą psychofizyczną, rozrywką, przy jednoczesnym zachowaniu 

działalności uzdrowiskowej jako ważnego elementu struktury produktów 

turystyki uzdrowiskowej 

7. Sąsiedztwo ze Słowacją 
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8. Współpraca z miejscowościami przygranicznymi 

9. Organizacja festiwalu regionalnego (promocja całej gminy poprzez lokalnych 

artystów) 

10. Zwiększony popyt turystów zagranicznych na usługi lecznicze i turystyczne, 

w uzdrowiskach, które spełniają standardy międzynarodowe 

Źródło: Opracowanie własne 

ZAGROŻENIA: 

1. Duża konkurencja w zakresie oferty uzdrowiskowej i turystycznej w regionie 

2. Obowiązujące przepisy ustawy i rozporządzenia mają charakter ogólny i nie 

wystarczają do unowocześniania i modernizacji uzdrowiska 

3. Niewystarczające podejście systemowe do uzdrowisk na terenie naszego kraju 

Źródło: Opracowanie własne 

Wnioski, wysnute na podstawie powyższej diagnozy, można ująć w spójne zagadnienia 

dotyczące warunków ułatwiających i czynników ograniczających rozwój uzdrowiska 

w Iwoniczu-Zdrój. Konkluzje z przeprowadzonej diagnozy są następujące: 

1. czynniki ułatwiające: położenie geograficzne, walory naturalne, kapitał ludzki, 

nowa perspektywa finansowa 2014-2020, popularność wyjazdów 

uzdrowiskowych- moda na „czyste powietrze”, zdrowy, aktywny wypoczynek 

i ekologiczną żywność, ogólnokrajowy trend rozwoju turystyki regionalnej, 

2. czynniki ograniczające: wielość zadań do realizacji poczynając od modernizacji 

dróg, chodników po infrastrukturę sportowo-rekreacyjną niewielkie środki własne 

służące modernizacjom poszczególnych ośrodków uzdrowiskowych jak i całej 

gminy. 

3.3 Problemy bazy uzdrowiskowej w gminie  

PROBLEMY 

nieuregulowanie statusu parku zdrojowego 

przestarzała infrastruktura uzdrowiskowo-turystyczna 
ograniczona oferta rekreacyjno-uzdrowiskowa poza sezonem wiosennym i letnim 

brak spójnej promocji uzdrowiska w regionie 
zły stan nawierzchni drogowej 
średni stan chodników i oświetlenia ulicznego 

brak funkcjonującego wyciągu narciarskiego (nie uzyskano homologacji), brak tras 
narciarstwa biegowego oraz brak wiat, punktów widokowych itp. 

brak odpowiedniej komunikacji dojazdowej do uzdrowiska 

brak skomercjalizowanego produktu promującego uzdrowisko w Iwoniczu-Zdrój 

brak ścieżek rowerowych, ograniczona liczna ścieżek pieszych 
Źródło: Opracowanie własne 

3.4 Wyzwania stojące przed gminą w stosunku do uzdrowisk 

Diagnoza stanu obecnego Wizja uzdrowiska w 2022r. 

Dziś Iwonicz-Zdrój wyróżnia 

tradycja uzdrowiskowa, duże 

walory przyrodnicze i odpowiedni 

klimat leczniczy dla turystyki i 

pensjonariuszy. 

W 2022 r. Iwonicz-Zdrój dzięki innowacyjnej 

infrastrukturze uzdrowiskowej i turystycznej jest 

jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków 

tego typu w regionie. 

Dziś Iwonicz-Zdrój pełni funkcje 

uzdrowiskową, leczniczą i 

W 2022 r. Iwonicz-Zdrój zapewnia kompleksową 

ofertę dla różnych grup odbiorców. Dla 
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turystyczną pensjonariuszy leczniczo-uzdrowiskową, około 

medyczną (np. zajęcia z utrzymania równowagi 

psychofizycznej); dla rodzin z dziećmi bogata 

oferta atrakcji turystycznych dostosowanych do 

grup wiekowych; dla miłośników wycieczek 

pieszych trasy turystyczne oraz innowacyjna 

infrastruktura rekreacyjno-sportowa; oferta 

edukacyjno-kulturalna dla wszystkich 

przyjezdnych i mieszkańców. 

Dziś pracownicy uzdrowisk 

Iwonicz-Zdrój są 

wykwalifikowanymi lekarzami, 

terapeutami i rehabilitantami. 

W 2022 r. pracownicy uzdrowisk tworzą także 

managerowie, przeszkoleni pracownicy branży 

turystyczno-rekreacyjnej ze znajomością języków 

obcych 

Dziś Iwonicz-Zdrój to gmina o 

historycznej zabudowie, bez 

innowacyjnych rozwiązań. 

W 2022 r. Iwonicz-Zdrój to gmina 

zrewitalizowana, innowacyjna, ,,na miarę XXI” 

Dziś uzdrowiska w Iwoniczu-Zdrój 

nie posiadają odpowiedniego 

mechanizmu ochrony powietrza. 

Wciąż najpopularniejszym źródłem 

c.o. i c.w.u. jest węgiel 

W 2022 r. uzdrowiska w Iwoniczu-Zdrój dzięki 

Regionalnemu Programowi Operacyjnemu 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

uzyskały dofinansowanie na wymianę starego 

źródła ciepła na nowe ekologiczne (np. biomasę) 

bądź nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe 

oraz montaż odnawialnych źródeł energii do 

c.w.u. tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła 

a także montaż paneli fotowoltaicznych. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.5 Misja i wizja uzdrowisk w gminie  

WIZJA UZDROWISKA, rozumiana jako postrzegany i jednocześnie pożądany 

w perspektywie realizacji strategii obraz Iwonicza-Zdrój to obraz zmodernizowanego, 

innowacyjnego, czystego i przyjaznego środowisku, stawiającego na rozwój 

odnawialnych źródeł energii, pielęgnującego tradycję, o bogatej ofercie uzdrowiskowo-

leczniczej i turystycznej miejsca.  

Wizja rozwoju gminy Iwonicz-Zdrój została skonstruowana przy uwzględnieniu 

następujących założeń: 

-Wizja obrazująca stany i procesy pożądane przez mieszkańców i przyjezdnych 

do uzdrowisk 

-Wizja składająca się z elementów wzajemnie się wspomagających a jednocześnie 

możliwych do zrealizowania 

-Wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów strategicznych istotnych 

z punktu widzenia odbiorców uzdrowiska 

 

WIZJA: W 2022 r. uzdrowisko w gminie Iwonicz-Zdrój reprezentuje najwyższy poziom 

leczniczo-uzdrowiskowy, wzbogacony o zmodernizowane obiekty rekreacyjno-

sportowe, stając się najważniejszym ośrodkiem w regionie.  
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Misja uzdrowiska w Iwoniczu-Zdrój określa rolę włodarzy jak i prezesów/dyrektorów 

ośrodków sanatoryjnych w procesie rozwoju bazy uzdrowiskowej.   

 

Misją uzdrowiska w Iwoniczu-Zdrój, z uwagi na położenie geograficzne pośród gór 

i lasów, jest wspieranie rozwoju bazy uzdrowiskowo-leczniczej, turystyki i sportu 

(szlaki turystyczne) poprzez modernizacje stanu obecnego i wprowadzenie 

innowacyjnego sprzętu podnoszącego jakość świadczonych usług.  

3.6 Planowane zadania rozwoju uzdrowiska w gminie  

Inwestycje planowane do zrealizowania na terenie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w latach 

2015-2020: 

 

Zadanie nr 1: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” 

sp. z o.o. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Termomodernizacja sanatorium oraz rozszerzenie działalności 

leczniczej 

Planowany termin 

realizacji 
III kwartał 2016 r. 

Opis planowanej 

inwestycji 

Wykonanie klatki zewnętrznej, przebudowa wejścia, ocieplenie 

i otynkowanie budynków, remont przegród balkonowych, 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przebudowa bazy hotelowej i 

zabiegowej 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Polepszenie warunków noclegowych kuracjuszy, 

wprowadzenie usług, poprawa walorów estetycznych, wyższa 

jakość świadczonych usług rehabilitacyjnych 

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Zadanie nr 2: 

Nazwa Sanatorium 
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

 

Nazwa planowanej 

inwestycji 
Nadbudowa tarasu przy stołówce 

Planowany termin 

realizacji 
2016 r. 

Opis planowanej 

inwestycji 

Nadbudowa tarasu przy stołówce w celu wydzielenia 

dodatkowego miejsca na stołówkę dla kuracjuszy komercyjnych. 

Nadbudowa tj. ściany boczne oszklone, zadaszenie, posadzka, 

oświetlenie, klimatyzacja, wymiana centralnego ogrzewania, 

zakup wyposażenia stołówki (meble, stoły, krzesła, wyspa 

gastronomiczna, wystrój wnętrz itp.) 
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Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Konieczność sprostowania wymaganiom klientów 

komercyjnych tj. utworzenie stołu szwedzkiego, co jest możliwe 

tylko przez wydzielenie dodatkowego miejsca na komercyjną 

stołówkę. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

Zadanie nr 3: 

Nazwa Sanatorium 
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

 

Nazwa planowanej 

inwestycji 
Montaż windy w budynku hotelowym 

Planowany termin 

realizacji 
IV kwartał 2016 

Opis planowanej 

inwestycji 

Wykonanie podszybia i nadszybia dźwigu osobowego w 

głównej klatce schodowej sanatorium (budynek hotelowy) 

Wpływ inwestycji  

na rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Podniesienie jakości świadczonych usług, w szczególności dla 

osób na wózkach inwalidzkich i z ograniczoną możliwością 

poruszania się 

Pochodzenie  

planowanych  

środków na  

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

Zadanie nr 4: 

Nazwa Sanatorium 
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

 

Nazwa planowanej 

inwestycji 
Budowa basenu solankowego 

Planowany termin 

realizacji 
2016 r. 

Opis planowanej 

inwestycji 

Budowa od podstaw basenu solankowego wraz z 

pomieszczeniami do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zapewnienie możliwości skorzystania z basenu solankowego 

jako warunek przyjazdu do ośrodka sanatoryjnego 

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 
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Zadanie nr 5: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium ,,Wisła- Margot” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Termomodernizacja Sanatorium ,,Wisła” wraz z modernizacją 

kotłowni 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2017 

Opis planowanej 

inwestycji 

Inwestycja ma na celu przeprowadzenie kompleksowej 

termomodernizacji obiektu wraz z modernizacją części kotłowni 

(wymiennik ciepła) 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Celem inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji obiektu w 

zakresie kosztów ogrzewania co w ogólnym rozrachunku 

pozwoli podnieść jakość świadczonych usług 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium ,,Wisła- Margot” 

Zadanie nr 6: 

Nazwa Sanatorium ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej bazy 

sanatoryjnej ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Piast” o bazę 

zabiegową, rehabilitacyjną, wypoczynkowa, noclegową wraz 

z wyposażeniem 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Dostosowanie istniejących pomieszczeń do celów leczniczych, 

rehabilitacyjnych, noclegowych; nadbudowa i dobudowa miejsc 

noclegowych z uwzględnieniem dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych; wyposażenie bazy noclegowej, 

rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i noclegowej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa konkurencyjności sanatoryjnej poprzez 

unowocześnienie bazy noclegowej, zwiększenie liczby 

kuracjuszy, unowocześnienie i powiększenie liczby gabinetów 

zabiegowych, stanowisk do prowadzenia rehabilitacji oraz 

infrastruktury leczniczej. Podwyższenie standardu obiektu 

poprzez dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych. Poprawa 

jakości oferowanych usług dzięki modernizacjom jak np. 

wydzielenie miejsca spędzania czasu wolnego, zmiana aranżacji 

itp.) 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 
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Zadanie nr 7: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A.  

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zwiększenie dostępności i podwyższenie standardu usług 

medycznych poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” wraz z 

wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz 

poprzez poprawę struktury zatrudnienia i podnoszenie 

kwalifikacji kadr 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Remont pokoi i pomieszczeń z wydzieleniem miejsc na łazienki 

w pokojach na II, III i IV piętrze. Nadbudowa prawej części 

starego budynku w celu uzyskania dodatkowych pokoi (70 miejsc 

szpitalnych) i pomieszczeń zabiegowych wraz z budową 

dodatkowej windy. Rozszerzenie bazy zabiegowej o nowoczesny 

sprzęt rehabilitacyjny- zakup. Podniesienie kwalifikacji personelu 

(specjalizacje, kursy, szkolenia). 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja pozwoli na uzyskanie dodatkowych 

wysokospecjalistycznych usług medycznych i poprawę 

dostępności dla pacjentów wymagających leczenia i rehabilitacji. 

Podwyższenie standardu usług i poprawę struktury zatrudnienia 

pozwoli na trwały rozwój oferty leczniczej, a tym samym na 

zapewnienie stabilności obecności firmy na rynku świadczeń 

zdrowotnych.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 8: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Poprawa stanu jakości środowiska naturalnego w wyniku 

wprowadzenia nowych rozwiązań energetycznych, w tym przez 

zmianę systemu ogrzewania Szpitala ,,Excelsior” z 

wykorzystaniem pomp ciepła i układu kogeneracyjnego 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Inwestycja polega na przebudowie urządzeń technicznych i 

energetycznych celu zapewnienia dostaw ciepła 

dla rozbudowanego i zmodernizowanego Szpitala 

Uzdrowiskowego ,,Excelsior” poprzez wymianę kotłów na 

sprawniejsze i ekologiczniejsze oraz zastosowanie urządzeń 

wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym pompy 

ciepła i układ kogeneracyjny. 
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Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja ma zapewnić lepsze warunki świadczenia usług  

leczniczych dzięki sprawnemu i trwałemu zabezpieczeniu 

szpitala ,,Excelsior” w ogrzewanie pomieszczeń i zapewnienie 

ciepłej wody dla celów bytowych i zabiegowych. Nowoczesny 

system pozwoli na wprowadzenie znaczących oszczędności 

ekonomicznych oraz poprawę parametrów oddziaływania 

na leczniczy klimat uzdrowiska. Układ Kogeneracji ponadto 

zapewni wytwarzanie energii elektrycznej na zaspokojenie części 

potrzeb szpitala.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Zadanie nr 9: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozszerzenie oferty o leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez 

rozwój bazy uzdrowiskowej oraz poprawę standardu usług w 

zabytkowych budynkach ,,Stare łazienki, ,,Pod Jodłą” i ,,Łazienki 

Borowikowe” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

,,Stare łazienki, ,,Pod Jodłą” i ,,Łazienki Borowikowe” są 

zabytkowymi obiektami sanatoryjnymi stanowiącymi 

najważniejsze elementy XIX wiecznego zabytkowego zespołu 

zabudowy w centrum Iwonicza-Zdroju. Oprócz prac 

remontowych pod nadzorem konserwatorskim wymagają one 

modernizacji wnętrz pozwalającej na rozszerzenie oferty 

leczniczej ,,Stare Łazienki”- wymiana okien, modernizacja 

i wyposażenie pokoi sanatoryjnych na I piętrze. ,,Pod Jodłą”- 

remont generalny i wyposażenie obiektu. ,,Łazienki 

Borowinowe”- adaptacja obiektu na cele specjalistycznych usług 

medycznych zarówno związanych z pobytem, jak i usług 

ambulatoryjnych. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia stanu 

zatrudnienia oraz podniesienia kwalifikacji personelu (szkolenia, 

kursy). 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty 

leczniczej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych 

schorzeniami kostno-stawowymi, chorobami cywilizacyjnymi 

(otyłość, cukrzyca, choroby metaboliczne). Modernizacja 

pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i poprawa 

poziomu wykwalifikowania kadry medycznej pozwolą na 

zdecydowane zwiększenie dostępu i podwyższanie  standardu 

usług. Działalność lecznicza i profilaktyczna obejmować będzie 

zarówno pacjentów i klientów ambulatoryjnych. Inwestycja 
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poprawi strukturę zatrudnienia. Ponadto uzyskany zostanie 

efekt ochrony zabytku, termomodernizacja i zwiększenie 

atrakcyjności oferty. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 10: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zwiększenie dostępności i podwyższanie standardu usług 

medycznych poprzez rozszerzenie wachlarza usług 

medycznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego nowej generacji 

oraz poprawa struktury zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zakup nowoczesnego sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego na 

potrzeby rozszerzenia oferty leczniczej o nowe kierunki i 

programy lecznicze. Poprawa struktury zatrudnienia, szkolenia i 

inne formy podnoszenia kwalifikacji personelu. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja w sprzęt leczniczy i kapitał ludzki ma zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania rozwojowych tendencji podmiotu 

leczniczego. Rozszerzenie oferty leczniczej o nowe kierunku i 

programy poprawi dostępność usług medycznych oraz pozwoli 

reagować na rosnące potrzeby w zakresie leczenia skutków 

zagrożeniami cywilizacyjnymi.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 11: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej  

inwestycji 

Rozbudowa i modyfikacja systemu informatycznego w 

usługach medycznych 

Planowany termin 

 realizacji 
2016-2022 

Opis planowanej 

 inwestycji 

Zadanie polega na systematycznej modernizacji sieci i 

oprogramowania oraz zakupie sprzęty informatycznego. 

Wpływ inwestycji na  

rodzaj usług  

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja ma na celu polepszenie standardów obsługi w 

procesach leczniczych i sprzedażowych.  
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Pochodzenie  

planowanych  

środków  

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 12: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozszerzenie oferty leczniczej i podwyższenie standardu usług 

medycznych poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach 

naukowo-badawczych w celu zastosowania innowacyjnych 

metod w zakresie procesów leczniczych chorób 

cywilizacyjnych.  

Planowany termin 

realizacji 
2016-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zamiarem wprowadzenia wraz z jednostkami prac badawczo-

rozwojowych jest wprowadzenie do oferty najnowszych metod i 

sprzętu. W ramach prowadzonych badań nastąpi zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego nowej generacji i najwyższej jakości, 

wykorzystując najnowsze zdobycze  techniki medycznej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Działania spowoduje rozszerzenie oferty leczniczej na 

najwyższym poziomie. Otworzy też możliwości stosowania 

w przyszłości najnowszych trendów nauki w ramach 

współpracy z ośrodkami akademickimi i badawczymi. 

Inwestycja oznacza szansę trwałego rozwoju zakładu 

leczniczego. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 13: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej podnoszącej jakość i 

dostępność usług w zakresie leczenia schorzeń kostno-

stawowych i chorób układu oddechowego, a także innych 

chorób cywilizacyjnych poprzez modernizacje Centrum 

Leczniczego Uzdrowiskowego w Iwoniczu-Zdroju.  

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zakres inwestycji przewiduje modernizacje Centrum Lecznictwa 

Uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem 

zlokalizowanego w nim Zakładu Przyrodoleczniczego 

stanowiącego bazę zabiegów dla obiektów sanatoryjnych: 
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- modernizacja systemu wentylacji i adaptacja pomieszczeń dla 

zabiegów odnowy biologicznej, inhalacji, kinezyterapii 

- wykonanie nowych zmywalnych posadzek w pomieszczeniach 

zabiegowych i korytarzach, wymiana drzwi 

- przebudowa sanitariów II i III piętra 

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego  

- poprawa struktury zatrudnienia 

- podnoszenie kwalifikacji personelu (uzyskiwanie  stopni 

specjalizacyjnych, szkolenia, kursy) 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty 

leczniczej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych 

schorzeniami kostno-stawowymi i chorobami cywilizacyjnymi 

(otyłość, cukrzyca, choroby metaboliczne). Modernizacja 

pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny 

oraz poprawa poziomu wykwalifikowania kadry medycznej 

pozwolą na zdecydowane zwiększenie dostępu i podwyższanie 

standardu usług. Działalność lecznicza i profilaktyczna 

obejmować będzie zarówno ofertę związaną z pobytem na 

turnusach leczniczych jak również usługę dla pacjentów i 

klientów ambulatoryjnych.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 14: 

Nazwa Sanatorium 
Uzdrowisko Iwonicz S.A./Lubatówka, Zakład Produkcji 

Zdrojowej 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Opracowanie w wyniku prac naukowo-wdrożeniowych 

innowacyjnej technologii zmniejszającej zużycie energii w 

procesie wytwarzania Soli jodobromowej Iwonickiej- 

tradycyjnego produktu leczniczego. 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Dotychczasowa technologia warzenia soli polega na 

tradycyjnym odparowaniu wody w otwartych panwiach 

warzelnianych przy użyciu gazu ziemnego. Stosowana 

dotychczas technologia odparowywania oraz niska mineralizacja 

wody leczniczej, z której warzona jest sól, powoduje, że proces 

technologiczny jest energochłonny, a koszty wytwarzania 

produktu gotowego są wysokie. Związana z tym wysoka cena 

czyni produkt mało konkurencyjny i w znacznym stopniu 

ogranicza wzrost sprzedaży. Celem inwestycji będzie 

opracowanie i zastosowanie innowacyjnej technologii 
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zmniejszającej zużycie energii w procesie warzenia innowacyjnej 

technologii zmniejszającej zużycie energii w procesie warzenia 

soli dzięki badaniom przeprowadzonym przez jednostki 

naukowo-badawcze. Współpraca z ośrodkami naukowymi 

przewidywana jest na każdym  etapie realizacji zadania.  

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Stosowanie soli jodobromowej iwonickiej w leczeniu, ze 

względu na wysoką cenę, jest mocno ograniczone. Obniżenie 

ceny soli zwiększy dostępność zabiegów wykonywanych na tym 

produkcie oraz dostępność naturalnego farmaceutyka dla 

pacjentów.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 15: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rehabilitacji 

Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych, w tym: wykonanie nasypu siłowni 

zewnętrznej oraz jej urządzenie wraz z wyposażeniem, budowa 

pochylni dla niepełnosprawnych oraz budowa małej 

architektury i ogrodzenia, remont nawierzchni utwardzonej 

(droga wewnętrzna, miejsca postojowe, część chodników, część 

kanalizacji deszczowej). 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Planowana inwestycja CRR KRUS w teren rehabilitacyjno-

rekreacyjny na zewnątrz, na którym znajdować się będą 

urządzenia przeznaczone do ćwiczeń bezpieczne dla dzieci, 

dorosłych i seniorów, posiadające aktualny certyfikat w oparciu 

o normy PN-EN 1176-1:2009. Prace pod teren rekreacyjny 

obejmować będą (od strony zachodniej): budowę nasypu na 

geosiatce, osłonięcie nasypu ozdobnym murem z gabionów, 

wyposażenie w urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne, budowę 

oświetlenia i monitoringu, budowę chodnika łączącego z drogą 

wewnętrzną. 

Nowo otwarty teren w całości będzie dostępny dla osób 

niepełnosprawnych, zostanie połączony z budynkiem przez 

pochylnię prowadzoną do drzwi wejściowych znajdujących się 

na poziomie niskiego parteru. Do placu rekreacyjnego przylegać 

będzie altana o powierzchni 19,6 m2 przeznaczona  do 

odpoczynku i rekreacji. Na przyległym terenie wykonane 
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zostaną również wymienione wzdłuż budynku wyposażenia w 

ławki, kosze, trejaże, schody terenowe. Remont nawierzchni 

utwardzonej polegać będzie na przebudowie kanalizacji 

deszczowej, przebudowie placu parkingowego, wymianie 

pozostałych płyt chodnikowych oraz montażu bramek przed 

wjazdem na teren CRR KRUS. Na wymienione roboty 

budowlane CRR KRUS posiada projekty budowlane, 

specyfikacje techniczną, przedmiary robót i kosztorysy 

wykonane przez Biuro Projektowe.  

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli aktywnie spędzać czas 

wolny przy obiekcie, w dowolnej chwili. Poprawi się jakość 

świadczonych usług poprzez umożliwienie czynnego i 

zorganizowanego wypoczynku w otoczeniu obiektu na wolnym 

powietrzu 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

Zadanie nr 16: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

 inwestycji 
Zakup działki budowlanej.  

Planowany termin  

realizacji 
2016-2017 

Opis planowanej 

 inwestycji 

Zakup działki budowlanej przylegającej bezpośrednio do działki, 

na której znajduje się obiekt CRR KRUS. 

Wpływ inwestycji na  

rodzaj usług  

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zakup działki stworzy nowe możliwości na rozbudowę obiektu i 

rozwój bazy rekreacyjnej. 

Pochodzenie  

planowanych  

środków na  

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

Zadanie nr 17: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Iwoniczu-Zdroju. 

Planowany termin 2018-2019 
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realizacji 

Opis planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa bazy zabiegowej, administracyjno-technicznej oraz 

pokoi dla pacjentów. Inwestycja polegać będzie na budowie 

nowego pawilonu połączonego łącznikiem z budynkiem 

centralnym. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Pozyskanie nowych gabinetów zabiegowych wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt i aparaturę, zwiększenie ilości i standardu 

pokoi dla pacjentów, w tym z dostępem  dla osób 

niepełnosprawnych, poprawa jakości świadczonych usług. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

Zadanie nr 18: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wewnętrznej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż windy 

osobowej 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, podniesienie 

bezpieczeństwa kuracjuszy, umożliwienie swobodnego 

przemieszczania się wewnątrz obiektu w szczególności osobom z 

dysfunkcją narządu ruchu oraz ułatwienie dostępu do kuracjusza 

służbom medycznym w razie konieczności udzielenia pomocy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 19: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Remont i rozbudowa tarasu w Sanatorium Uzdrowiskowym 

,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano remont przy kawiarni, sali 

relaksacyjnej i sali szkoleniowej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Poprawienie warunków do organizacji spotkań z kuracjuszami, 

rozmów z zakresu edukacji zdrowotnej i leczniczej oraz 

stworzenie dodatkowej powierzchni na potrzeby serwowania 
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Sanatorium posiłków dla większej liczby kuracjuszy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

Zadanie nr 20: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Remont i rozbudowa infrastruktury wewnętrznej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano likwidację barier 

architektonicznych poprzez montaż drzwi automatycznie 

przesuwanych oraz montaż barierek o pochwytów, remont 

schodów na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, podniesienie 

bezpieczeństwa kuracjuszy, umożliwienie swobodnego osobom z 

dysfunkcją narządu ruchu oraz ułatwienie dostępu do kuracjusza 

służbom medycznym w razie konieczności udzielenia pomocy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 21: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja bazy leczniczo-rehabilitacyjnej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano modernizacje basenu 

rehabilitacyjnego polegającą na wymianie niecki basenowej, 

remoncie powierzchni około basenowej, poprawie mikroklimatu 

w strefie basenowej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa komfortu rehabilitacji oraz zwiększenie liczby 

kuracjuszy korzystających z rehabilitacji w basenie 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 
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Zadanie nr 22: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Wyposażenie Zakładu Przrodoleczniczego w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano zakup niezbędnego sprzętu 

medycznego celem wyposażenia gabinetów lekarskich, 

pielęgniarskich oraz gabinetów zabiegowych Zakładu 

Przyrodoleczniczego. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zwiększenie zakresu usług medycznych i rodzajów zabiegów 

leczniczych. Profile lecznicze i jednostki chorobowe. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 23: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Remont i modernizacja bazy noclegowej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano remont i modernizacje 

jednostek mieszkalnych tj. pokoi z łazienkami dla kuracjuszy 

Wpływ inwestycji  

na rodzaj usług 

świadczonych  

przez Sanatorium 

Podniesienie standardu bazy noclegowej 

Pochodzenie  

planowanych 

środków  

na inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 24: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Budowa i modernizacja infrastruktury zewnętrznej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację 
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inwestycji drogi dojazdowej wewnętrznej, budowę parkingu oraz remont 

schodów zewnętrznych. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa dostępu do Ośrodka szczególnie osobom 

niepełnosprawnym, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla 

kuracjuszy. Usprawnienie komunikacji dla pieszych z Centrum 

Uzdrowiska bezpośrednio do Ośrodka. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 25: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja bazy leczniczo-medycznej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację 

Zakładu Przyrodoleczniczego, m.in. gabinetów hydroterapii, 

strefy saun, strefy wypoczywali, gabinetów lekarskich 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa dostępu do Ośrodka szczególnie osobom 

niepełnosprawnym, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla 

kuracjuszy. Usprawnienie komunikacji dla pieszych z Centrum 

Uzdrowiska bezpośrednio do Ośrodka. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

3.7 Źródła finansowania inwestycji uzdrowiska w gminie  

Powyższe inwestycje będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI. 

Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. 

W ramach projektu będzie można zrealizować działania polegające na robotach 

budowlanych i/lub wyposażeniu dotyczącym infrastruktury uzdrowiskowej 

i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych w tym w Iwoniczu-Zdrój.  

Poziom dofinansowania projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi  maksymalnie 

85% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 

wynosi 200 000,00 zł. 

Cele szczegółowe osi priorytetowej jest m.in.: 

-poprawiona struktura zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych 

-zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie 

-lepsza dostępność usług społecznych 

-lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności. 
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3.8 Strategiczne obszary rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowych w gminie 

Cel strategiczny I:  

 

Przewaga konkurencyjna gminy Iwonicz-Zdrój na tle województwa podkarpackiego 

 

Cel operacyjny 1:  

Budowa i modernizacja infrastruktury 

uzdrowiskowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 2:  

Wykreowanie marki uzdrowiskowej 

Iwonicz-Zdrój 

Rozwój całej gminy Iwonicz-Zdrój 

uzależniony jest od działalności 

uzdrowiskowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

Konieczność inwestycji w rozwój bazy 

uzdrowiskowo-leczniczej oraz rekreacyjno-

turystycznej dla kuracjuszy i turystów. 

Wykreowanie markowych produktów 

uzdrowiskowo-turystycznych, 

ich funkcjonowanie na rynku lokalnym, 

przyciągania coraz większych grup 

kuracjuszy i turystów, co skutkować będzie 

generowaniem przychodów w sferze usług 

uzdrowiskowych i turystycznych. 

Zadania strategiczne: 

-uregulowanie statusu parku zdrojowego 

jako urządzenia lecznictwa  

uzdrowiskowego 

-rozbudowa i modernizacja ośrodków 

sanatoryjnych 

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej 

-utworzenie nowych zakładów 

leczniczych, przyrodoleczniczych, około 

medycznych 

-budowa wyciągu narciarskiego 

-wyznaczanie szlaków pieszych, ścieżek 

rowerowych 

-oznaczanie punktów widokowych, 

stawianie wiat 

Zadania strategiczne: 

-komercjalizacja i promocja produktów 

lokalnych 

-koordynowanie przez władze gminy 

spójnego przekazu oferty turystycznej w tym 

uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój 

-udział w targach uzdrowiskowo-leczniczych 

i turystycznych 
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Cel strategiczny II:  

 

Dostępność komunikacyjna i wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowania 

przewagi konkurencyjnej uzdrowisk w gminie Iwonicz-Zdrój 

 

Cel operacyjny 1:  

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

do uzdrowiska w gminie Iwonicz-Zdrój 

Cel operacyjny 2:  

Rozwój infrastruktury informatycznej  

(e-usługi)  

Poprawa dostępności komunikacyjnej w 

gminie należy do priorytetowych działań 

inwestycyjnych władzy w Iwoniczu-Zdrój. 

Ze środków unijnych i krajowych 

wspierane będą dalsze inwestycje drogowe 

ułatwiające dojazd do uzdrowiska. 

W dobie ciągłych zmian dokonujących się 

na świecie szczególną uwagę zwraca 

innowacyjność jako czynnik zwiększający 

konkurencyjność przedsiębiorstw. 

W każdym przedsiębiorstwie elementem 

niezbędnym do dynamicznego rozwoju 

są innowacje, czyli nowe usługi, 

technologie informatyczne, e-usługi. 

 

Zadania strategiczne: 

-modernizacja i remont dróg 

prowadzonych do uzdrowiska: 

główna droga powiatowa: DP 202 R 

drogi gminne:  

G9 - ul. Teodora Torosiewicza 

L5 - ul. Kulczyńskiego 

L7 - Aleja Naftowa 

L8 - Plac Oczki 

L12 - Aleja Słoneczna 

L15 - Aleja Wincentego Pola 

Zadania strategiczne: 

-realizacja systemu komunikacji i połączeń 

obiektów turystycznych 

i uzdrowiskowych w gminie  

-wspieranie, tworzenia otwartych 

publicznych punktów dostępu 

do Internetu, w tym informatorów 

turystycznych.  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Cel strategiczny III:  

Rozwój infrastruktury środowiska 

Cel operacyjny 1:  

Ochrona powietrza 

 

Cel operacyjny 2:  

  

Wymiana starych źródeł ciepła na nowe 

wraz z termomodernizacja budynków i 

montażem odnawialnych źródeł energii 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 

kuracjuszy, turystów i mieszkańców 

uzdrowiska 
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Zadania strategiczne: 

-wymiana starych źródeł ciepła na nowe 

ekologiczne (biomasa) bądź nowe 

technologie spełniające najwyższe 

parametry dot. ochrony powietrza np. 

kondensacyjne kotły gazowe 

termomodernizacja budynków należących 

do ośrodków sanatoryjnych 

-montaż odnawialnych źródeł energii 

na budynkach należących do ośrodków 

sanatoryjnych tj. kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła, paneli 

fotowoltaicznych 

-wymiana oświetlenia na żarówki LED 

na obszarze uzdrowiska (żarówki LED 

zużywają do 85% mniej energii 

w porównaniu z tradycyjnymi)  

Zadania strategiczne: 

-przekazywanie informacji kuracjuszom 

i turystom dotyczącym ochrony powietrza 

na obszarze uzdrowiska i gminy 

-organizacja spotkań z mieszkańcami 

i wydarzeń typu: Dzień Ziemi, Dzień 

Czystego Powietrza 

 

  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Cel strategiczny IV:  

Wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej uzdrowisk w gminie Iwonicz-Zdrój 

Cel operacyjny 1:  

Wzmacnianie konkurencyjności 

uzdrowisk 

Cel operacyjny 2:  

Rozwój aktywności przedsiębiorczej 

mieszkańców uzdrowiska 

Rozwój przedsiębiorczości w obszarze 

usług uzdrowiskowych, turystycznych,  

okołoturystycznych. 

Do zadań samorządu lokalnego należeć 

będzie budowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców, 

wskazywanie oczekiwanych i skutecznych 

kierunków aktywności gospodarczej, 

kreowanie systemów wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości. 

Zadania strategiczne: 

-udział w szkoleniach/kursach dla 

pracowników uzdrowisk 

-promocja swoich usług w szeroko 

rozumianych mediach i na targach 

tematycznych 

-nawiązanie współpracy z jednostkami 

badawczymi 

-wzmocnienie współpracy pomiędzy 

poszczególnymi ośrodkami sanatoryjnymi 

Zadania strategiczne: 

-zwiększenie pozyskania środków 

na otworzenie własnej działalności 

gospodarczej w odniesieniu do potrzeb 

odbiorców przyjeżdżających 

do uzdrowiska (pensjonariuszy, turystów) 

 - wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

poprzez doradztwo/consulting/pomoc 

przy opracowaniu biznesplanu itp. 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.9 Strategia produktowa rozwoju uzdrowiska w gminie  

 

Produkt 

 

Grupa 

odbiorców 

 

„Iwoniczanka” 

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. jest producentem unikalnych leków 

i kosmetyków opatrzonych znakiem towarowym „Iwoniczanka”, 

wytwarzanych na bazie naturalnych surowców leczniczych, od stuleci 

wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym. 

-produkt leczniczy: sól jodobromowa iwonicka,  

-produkty kosmetyczne: sól do kąpieli, solankowy płyn do kąpieli, 

peeling i balsamy do ciała, żel pod prysznic, szampon 

przeciwłupieżowy z nano miedzią, antycellulitowa emulsja do ciała, 

lawendowy krem i sól do stóp, wzmacniający krem do rąk i paznokci, 

zmiękczający krem do szorstkiej skóry dłoni, łokci i pięt, płyn micelarny, 

peeling oczyszczający do twarzy, pomadki ochronne 

kuracjusze 

turyści 

mieszkańcy 

Iwonicza-

Zdroju 

Źródło: Opracowanie własne 

3.10 Rekomendacje dla uzdrowiska  

Po przeprowadzonej dogłębnej analizie sytuacji bieżącej bazy uzdrowiskowej w gminie 

Iwonicz-Zdrój zaleca się: 

-łącznie oferty uzdrowiskowej z turystyczną i sportową; tworzenie uzdrowisk 

wielofunkcyjnych wraz z nią infrastruktury (baseny, korty tenisowe, bieżnie, mini pola 

golfowe, opisane ścieżki piesze i rowerowe, punkty widokowe, wiaty, trejaże, 

miejskie/gminne punkty fitness) 

-rozszerzenie i doskonalenie oferty działalności uzdrowiskowej poprzez bogatszy zestaw 

atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, kultury i rekreacji; stosowanie 

różnorodnych niekonwencjonalnych rozwiązań, łączących równocześnie (innowacyjne) 

sposoby kuracji i profilaktyki zdrojowej z aktywnym wypoczynkiem turystycznym, 

wprowadzenie usług uzupełniających ze sfery profilaktyki zdrowotnej, turystyki 

i rekreacji 

-dostosowanie standardów uzdrowiska do wysokich standardów międzynarodowych, 

wychodząc naprzeciw wymaganiom kuracjuszy/turystów zagranicznych, 

-zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także 

kształtowanie nowych zachowań kuracjuszy/turystów i organizatorów ruchu 

turystycznego- propagowanie zdrowego i produktywnego trybu życia w harmonii 

z przyrodą i ochrony rdzennych kultur społeczności lokalnych; działalność usługowa 

i produkcyjna powinna zmierzać do zmniejszenia ilości odpadów oraz oszczędności 

energii i wody, eliminować z użycia substancje niebezpieczne dla środowiska, zachęcać 

do zachowań proekologicznych 

-rozwój oferty uzdrowiskowej/turystycznej powinien być dostosowany do rodzaju 

i jakości zasobów środowiska przyrodniczego i nie może przyczynić się do jego 

niszczenia 
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-koncepcja turystyki zrównoważonej opartej na czterech filarach: ekologicznym 

(zachowanie naturalnych zasobów do celów uzdrowiskowych/turystycznych, redukcja 

emisji zanieczyszczeń spowodowanych przez infrastrukturę leczniczo-turystyczną), 

ekonomicznym (zapewnienie gospodarczego dobrobytu ludności goszczącej 

kuracjuszy/turystów i utrzymanie jej infrastruktury), społecznym (osiągnięcie 

zadowalających możliwości zatrudnienie w uzdrowiskach/turystyce, zapewnienie 

wysokiego poziomy oferowanych usług, ochrona tożsamości kulturowej miejscowej 

ludności, wzrost udziału ludności w polityce uzdrowiskowo-turystycznej) 

i przestrzennym (odpowiednie planowanie władz gminy z uwzględnieniem 

uwarunkowań panujących w gminie) 

-uzyskanie przez uzdrowisko wszystkich potrzebnych atestów typu: ISO, HACCP itp. 

-wprowadzenie kategoryzacji w zakresie usług uzdrowiskowych, tak aby koszty i jakość 

leczenia mogły być uzależnione od standardów samych ośrodków 

uzdrowiskowych i ich bazy leczniczej (np. liczba gwiazdek) 

-usprawnienie systemu komunikacyjnego (sieci drogowej, kolejowej, lotniczej) 

uwzględniając dojazd do miejscowości uzdrowiskowej. Iwonicz-Zdrój znajduję się 

ok. 80 km od najbliższego lotniska Rzeszów-Jasionka. W przypadku wyjazdów 

zintegrowanych lub komercyjnych możliwość wynajęcia busa/autobusu dowożącego 

i odwożącego kuracjuszy/turystów z/do lotniska (oferta dostosowana do potrzeb 

klientów zagranicznych) 

- pozyskiwanie dodatkowych środków (w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020) 

na realizacje inwestycji o podwyższonych rygorach norm z zakresu ochrony środowiska 

(w szczególności ochrony powietrza), jak i na utrzymanie terenów zielonych (pijalni wód, 

deptaków itp.) 

-dostosowanie oferty do różnych grup wiekowych 

-szczegółowe określenie produktów turystycznych: turystyka lecznicza, turystyka 

zdrowotna, wypoczynkowa, specjalistyczna, kulturowa, szkoleniowa 

-ścisła współpraca o charakterze gospodarczym (dochodowym) między zakładami, 

przedsiębiorstwami, pensjonatami, a regionalną i lokalną administracją samorządową 

-regulacja systemowa działalności uzdrowiskowej poprzez uregulowanie prawno-

ekonomiczne lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia, stworzenie 

programu systemowego wsparcia dla uzdrowisk oraz sposobu ich finansowania 

-rozwijanie i wspomaganie działalności promocyjnej uzdrowiska w porozumieniu 

w władzami gminy i klasterem 

-wykreowanie mocnej marki Iwonicza-Zdroju jako miejscowości turystyki uzdrowiskowej 

-szkolenie pracowników branży uzdrowiskowo-turystycznej pod względem kompetencji 

miękkich (obsługa klienta), nowości merytorycznych w branży oraz znajomości języków 

obcych 

-zbieranie opinii i zastrzeżeń od klientów (ankieta satysfakcji z pobytu na koniec 

turnusu); monitorowanie standardu własnych ośrodków sanatoryjnych 

-udział w targach polskich i europejskich w porozumieniu z Urzędem Gminy 

-nawiązanie współpracy uzdrowisk z podmiotami świadczącymi usługi, zwłaszcza 

w zakresie czasu wolnego. 

 

 



111 

 

IV. Monitoring i ewaluacja 

4.1 System monitorowania i ewaluacji 

Efektywna implementacja zapisów w niniejszym dokumencie wymaga systematycznej 

weryfikacji celów strategicznych, operacyjnych i zadań.  

Ewaluacja to czasowa ocena spójności, efektywności, skuteczności, jakości oraz stopnia 

realizacji założeń w dokumencie na podstawie wcześniej zdefiniowanych wskaźników. 

Rozróżniamy dwa podejścia ewaluacyjne: 

-ilościowe (szukamy powszechności zjawiska) 

-jakościowe (dlaczego część celów i zadań została lepiej wdrożona w stosunku do innych) 

 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji 

ilościowych i jakościowych dotyczących wdrażania zadań, których celem 

jest zapewnienie zgodności z wcześniejszymi założeniami. Celem monitoringu jest także 

wykrywanie bieżących nieprawidłowości i ich korygowanie w aspekcie 

rzeczowym/finansowym i podniesienie skuteczności realizacji danych działań.  

 

Osoby odpowiedzialne za monitoring działań zawartych w dokumencie, będą: 

-monitorować  zarządzanie środkami z funduszy przyznanych na realizacje zadań 

(finansowe) 

-monitorować zakres rzeczowy 

 

Przedmiotem monitoringu Strategii jest rozwój Gminy obserwowany poprzez analizę 

wskaźników istotnych z punktu widzenia misji, wizji, celów i zadań. Oznacza 

to, że rozwój będący efektem wdrażania Strategii powinien być ujmowany 

w następujących płaszczyznach:  

-potencjał ludzki 

-wskaźniki gospodarcze 

-inwestycje  

-rozwój uzdrowiska i turystyki 

-środowisko naturalne, w szczególności ochrona powietrza 

 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji są cele i zadania strategiczne wytyczone 

w Strategii, zaś proces monitorowania ma polegać na regularnych obserwacjach zmian 

zachodzących w ramach poszczególnych celów i zadań w niej wyznaczonych. System 

monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym 

i strategicznym.  

 

Raz na dwa lata zostanie opracowany raport umożliwiający porównanie rzeczywistego 

stanu realizacji założeń ze stanem planowanym i określające ewentualne odchylenia. 

W 2023 r. zostanie opracowany raport końcowy podsumowujący całość zadań oraz 

wnioski z poprzednich raportów.  
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Proces monitoringu powinien uwzględniać możliwie dużo informacji na temat zależności 

sytuacji Gminy i jego mieszkańców od stopnia wdrożenia zapisów strategicznych. 

W takich analizach należy ponadto odtwarzać dynamikę i kierunek zmian istotnych 

dla Gminy Iwonicz-Zdrój. Szczególnie istotne będzie rejestrowanie następujących 

czynników:  

-realizacja nowych inwestycji w gminie 

-modernizacja i powstanie nowej infrastruktury technicznej, uzdrowiskowej i turystycznej 

-zmniejszenie bezrobocia 

-pozyskanie środków zewnętrznych w tym środków europejskich 

-zwiększenie dochodów budżetu gminy z sektora uzdrowiskowo-turystycznego 

-wzrost atrakcyjności gminy Iwonicz-Zdrój na tle regionu 
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V. Podsumowanie 

Przystępując do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz-

Zdrój na lata 2016-2022, przede wszystkim zwrócono uwagę na to, jakie mocne strony 

gminy powinny być rozwijane, co stanowi o jej wyjątkowości i przewadze konkurencyjnej 

wobec innych gmin w regionie: 

1. WALORY LECZNICZE: 

wysoka jakość wód mineralnych 

wysoka jakość złóż torfowych i borowinowych 

mikroklimat leczniczy 

2. WALORY PRZYRODNICZE 

walory krajobrazowe 

zróżnicowanie przyrodnicze 

bliskość lasów i terenów górskich 

parki krajobrazowe 

obszary chronione 

3. WALORY TURYSTYCZNE I REKREACYJNE 

duża baza obiektów noclegowych i leczniczych 

duża ilość zabiegów leczniczych 

organizacja czasu wolnego: wspólne wieczorki, wycieczki 

możliwość uprawiania sportów (piesze wycieczki) 

4. WALORY KULTUROWE 

ponad 430- letnia tradycja uzdrowiskowa 

zabytkowa architektura/obiekty sanatoryjne 

wydarzenia kulturalne 

O wyjątkowości oferty gminy Iwonicz-Zdrój przesądzają możliwości połączenia 

w jednym miejscu działań rehabilitacyjnych i prozdrowotnych z możliwością pieszych 

wycieczek w czystym  mikroklimacie. 
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VI. Załączniki 
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Tabela:  Ocena czynników wpływających na marketing gminy Iwonicz-Zdrój- sesja strategiczna, która odbyła się 18.11.2015r. 

 Sytuacja bieżąca [liczba głosów] Postęp [liczba głosów] Podejmowane działania 
[liczba głosów] 

b. źle źle dobrze b. 
dobrze 

brak średni duży brak mało dużo 

INFRASTRUKTURA           

Mieszkalnictwo   12  3 10  6 6 1 
Drogi i transport 3 10 1 1 5 10  2 11 1 
Zasoby wody 5 5 6  7 7  3 8 2 
Zasoby energii  3 9 3 2 12 2 4 8 2 
Środowisko 2  11 3 3 11 2  10 4 
Policja i ochrona przeciwpożarowa   16  5 9 1 5 6 2 
Edukacja   12 3 3 12 2 4 6 5 
Baza noclegowa/ restauracje  6 9 1 2 14  1 8 5 

Centra kongresowe 5 5 3 2 14   7 4 2 
Obsługa turystyczna  2 13   11 3 1 10 5 

ATRAKCJE           
Wyjątkowość krajobrazu   4 11  11 3 2 9 3 
Historia/ znane postaci  1 8 7 4 8 4 1 6 5 
Miejsca handlu/ targi 2 5 6  7 4 3 6 5 1 
Atrakcje kulturalne 2 5 7  7 10 1 3 12  
Rekreacja i rozrywka 3 7 6  6 7 1 4 8 1 

Obiekty sportowe 1 6 6  6 8 1 4 9 1 
Wydarzenia kulturalne, inne 1 6 6  5 9 2 3 9 2 
Zabytki, pomniki, rzeźby  2 13  6 5 3 3 8 3 

LUDZIE           
Przyjaźni i pomocni  4 10 2 1 12 1  8 2 
Wykwalifikowani  2 12 2  12 2  9 2 
Przywiązani do ziemi, tradycji   13 3 1 13   10 1 
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Tabela:  Ocena czynników wpływających na marketing gminy Iwonicz-Zdrój- sesja strategiczna, która odbyła się 19.11.2015r. 

 Sytuacja bieżąca [liczba głosów] Postęp [liczba głosów] Podejmowane działania 
[liczba głosów] 

b. źle źle dobrze b. 
dobrze 

brak średni duży brak mało dużo 

INFRASTRUKTURA           

Mieszkalnictwo 3 3 13 2 10 8 3 9 8 4 
Drogi i transport  8 12  2 18 1 1 12 8 
Zasoby wody 3 11 7  11 8  10 6 4 
Zasoby energii 3 7 6 2 12 4 1 12 4 2 
Środowisko  1 17 2 3 18 1 2 13 5 
Policja i ochrona przeciwpożarowa 3 2 16  6 13 1 7 10 3 
Edukacja  4 16 1 2 17 2 2 17 3 
Baza noclegowa/ restauracje   17 4 3 13 5 3 10 8 

Centra kongresowe 10 6 4  13 5  14 7 2 
Obsługa turystyczna  4 15 2 5 12 5 4 12 4 

ATRAKCJE           
Wyjątkowość krajobrazu   5 16 1 15 4 1 13 7 
Historia/ znane postaci  1 15 5 4 12 3 2 12 6 
Miejsca handlu/ targi 4 8 8 3 11 9 2 10 10 2 
Atrakcje kulturalne  8 11 3 6 12 3 5 9 7 
Rekreacja i rozrywka  8 13  7 13 2 4 14 3 

Obiekty sportowe  7 14 2 8 13 2 5 10 4 
Wydarzenia kulturalne, inne  8 15  2 12 2 4 10 6 
Zabytki, pomniki, rzeźby  4 13 3 4 12 6 3 8 9 

LUDZIE           
Przyjaźni i pomocni  6 13 2 3 16 3 3 17 1 
Wykwalifikowani  3 18 1 1 16 4 1 17 3 
Przywiązani do ziemi, tradycji  4 9 8 5 13 3 3 13 3 
 


