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PUC w r´kach Marsza∏ka

Komunalizacja jest mo˝liwa dzi´ki rozporzàdze-
niu Ministra Skarbu Paƒstwa w sprawie wykazu zak∏a-
dów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w
formie jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa, któ-
re nie b´dà podlegaç prywatyzacji. Nowe prawo otwo-
rzy∏o drog´ do komunalizacji szeÊciu uzdrowisk, które
wczeÊniej by∏y wy∏àczone z procesu przekszta∏ceƒ
w∏asnoÊciowych. Przepis wszed∏ w ˝ycie 13 grudnia
2012 r. i objà∏ uzdrowiska w Ciechocinku, Busko-
Zdroju, Ko∏obrzegu, Làdku-Zdroju, Rymanowie-Zdro-
ju oraz ÂwinoujÊciu. Uzdrowiska te mogà zostaç nie-
odp∏atnie przej´te przez zainteresowane samorzàdy.
Wed∏ug za∏o˝eƒ resortu skarbu komunalizacja ma
umo˝liwiç im dalszy rozwój i sprawiç, ˝e stanà si´
konkurencyjne na rynku us∏ug lecznictwa uzdrowis-
kowego. Komunalizacja realizowana w ramach progra-
mu przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych uwzgl´dnia udzia∏
samorzàdów w celu zapewnienia rozwoju i restruktu-
ryzacji spó∏ek o szczególnym znaczeniu dla spo∏ecz-
noÊci lokalnych. Mogà one w ten sposób efektywnie
i rzetelnie Êwiadczyç swoje us∏ugi oraz lepiej s∏u˝yç
tym spo∏ecznoÊciom.

Ciechocinek skorzysta∏ z tej mo˝liwoÊci jako pier-

wszy. 20 grudnia 2012 roku w siedzibie Ministerstwa
Skarbu Paƒstwa w Warszawie zosta∏a podpisana umo-
wa, na skutek której samorzàd województwa kujawsko-
pomorskiego przejà∏ Przedsi´biorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A. To pierwsze tego typu przekszta∏cenie
w∏asnoÊciowe w kraju. PUC pozostawa∏o jednooso-
bowà spó∏kà Skarbu Paƒstwa. Samorzàd województwa
kujawsko-pomorskiego nieodp∏atne przejà∏ jej majà-
tek i struktur´ organizacyjnà. Podpisana umowa jest
zwieƒczeniem wielomiesi´cznych zabiegów i kontak-
tów.

Samorzàd, przejmujàc PUC, zobowiàza∏ si´ do kon-
tynuacji i rozwoju dzia∏alnoÊci spó∏ki, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem jej uzdrowiskowego charakteru oraz
do utrzymania obecnych kierunków leczniczych.

Ciechocinek ma ponad 175-letnià tradycj´ w uzdro-
wiskowej dzia∏alnoÊci leczniczej. PUC zarzàdza trze-
ma szpitalami uzdrowiskowymi z 750 miejscami, ze-
spo∏em sanatoryjnym na 120 miejsc i sanatorium ze
160 miejscami dla kuracjuszy (razem ponad 1000
miejsc noclegowych), a tak˝e t´˝niami, warzelnià so-
li i fontannà Grzybek. Przyjmuje goÊci zarówno w ra-
mach Êwiadczeƒ finansowanych lub wspó∏finanso-
wanych przez paƒstwowych p∏atników (Narodowy
Fundusz Zdrowia, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych), jak i na zasadzie prywatnych zamówieƒ. Spó∏-
ka jest jedynym w Polsce producentem wytwarzanej
tradycyjnymi metodami soli leczniczej, a tak˝e leczni-
czego ∏ugu i szlamu. Produkuje te˝ naturalnà wod´
mineralnà i êródlanà oraz sól jadalnà.
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Uzdrowiska przechodzà w r´ce samorzàdów. Po Ciechocinku, ÂwinoujÊciu i Ko∏obrzegu, w sprawie
których umowy podpisano pod koniec 2012 r., w styczniu 2013 r. skomunalizowane zosta∏o uzdrowisko
w Busko-Zdroju i Rymanowie-Zdroju.


