
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…/… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………….2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  

Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna  

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje:  

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” 

Spółka Akcyjna o kwotę 11 500 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy 

złotych) poprzez objęcie 1 150 000 sztuk akcji zwykłych imiennych przez Województwo 

Podkarpackie o cenie nominalnej: 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, za kwotę: 

11 500 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w następujących 

etapach: 

1) w 2014 roku – 300 000 sztuk akcji za kwotę 3 000 000,00  zł (słownie: trzy miliony złotych)  

2) w 2015 roku – 650 000 sztuk akcji za kwotę 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset 

tysięcy złotych) 

3) w 2016 roku – 200 000 sztuk akcji za kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 
 

U z a s a d n i e n i e  

 

Województwo Podkarpackie, zgodnie z umową nieodpłatnego zbycia akcji, zawartą 

pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podkarpackim w dniu 29 stycznia 2013 roku 

oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy stanowiącym Założenia do planu rozwoju Spółki 

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, opracowało 5-letni plan rozwoju Spółki 

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna. Plan ten, według wytycznych Ministra Skarbu 

Państwa, przewiduje kontynuację i rozwój działalności Spółki „Uzdrowisko Rymanów” 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rymanowie-Zdroju w niezmienionym istotnie zakresie, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowiskowej oraz utrzymanie obecnych 

kierunków leczniczych. Uwzględnia także usługi świadczone przez Spółkę „Uzdrowisko 

Rymanów” Spółka Akcyjna w zakresie zadań własnych województwa, w szczególności  

w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Umowa zobowiązuje także Województwo do 

poniesienia stosownych nakładów inwestycyjnych.  

Obrane kierunki rozwoju Spółki powinny przyczynić się do osiągania w kolejnych latach 

założonych celów strategicznych jakimi są: umacnianie pozycji rynkowej Spółki i zwiększanie 

jej wartości; stałe zwiększanie sprzedaży miejsc sanatoryjnych i szpitalnych kuracjuszom 

pełnopłatnym, a tym samym zwiększenie udziału tej grupy klientów w sprzedaży ogółem; 

utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych rynków zbytu; zwiększenie  

% wykorzystania własnych łóżek; systematyczny i stopniowy wzrost sprzedaży produktów 

zdrojowych (woda, kosmetyki); poprawa stanu technicznego budynków i modernizacja parku 

maszynowego w celu poprawy warunków pobytowych oraz zmniejszenia zużycia mediów; 

rozwijanie nowoczesnych produktów turystyki zdrowotnej i rekreacyjnej oferujących 

różnorodny program usług dla kuracjuszy i odwiedzających gości.  

Plan rozwoju Spółki zakłada także, iż lecznictwo uzdrowiskowe pozostanie w ciągu 

najbliższych 5 lat na poziomie ustawowym integralną częścią sytemu opieki zdrowotnej  

w Polsce, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych, (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 651 z późn, zm.). Przyjmuje się również, że nie 

ulegną zmianie zasady finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie  

z obowiązującymi postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 

roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 931). Utrzymanie bowiem tych aktów prawnych może gwarantować 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego jego 

utrzymanie na dotychczasowym poziomie. 

Z usług „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna w 2012 roku skorzystało około 12 tysięcy 

osób. Są to często ludzie starsi, cierpiący na choroby ortopedyczno-urazowe, 



 
 

reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienia, dolnych i górnych dróg oddechowych,  

a także nerek i dróg moczowych. Warto podkreślić, iż domeną lecznictwa uzdrowiskowego 

jest również profilaktyka i leczenie chorób, które w warunkach szpitalnych wiążą się  

z ogromnymi nakładami finansowymi na leczenie naprawcze, rehabilitację oraz opiekę 

socjalno-medyczną. Większość schorzeń przewlekłych, będących najczęstszą przyczyną 

zgonów, najkorzystniej jest leczyć w uzdrowisku, ponieważ stosowane metody leczenia 

uzdrowiskowego nie powodują skutków ubocznych, efekt hospitalizacji utrzymuje się długo,  

a jego koszty są relatywnie niskie. Lecznictwo uzdrowiskowe jest stosunkowo tanią metodą 

leczniczą, dającą wymierne korzyści, polegające na podniesieniu jakości życia chorego. 

Utrzymanie dotychczasowych zasad i poziomu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego 

daje nie tylko gwarancję realizacji przyjętych w 5-letnim planie rozwoju Spółki zadań  

i projektów inwestycyjnych, ale również nadaje im sens i sprawia, że stają się one 

uzasadnione w wielopłaszczyznowym wymiarze.  

Zarząd Województwa w 5-letnim planie rozwoju Spółki uwzględnia i popiera poniżej 

wskazane oczekiwania Ministra Zdrowia: 

1) dalsze prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego w sześciu kierunkach leczniczych 

(choroby ortopedyczno-urazowe, choroby kardiologiczne i nadciśnienia, choroby dolnych 

dróg oddechowych, choroby górnych dróg oddechowych, choroby nerek i dróg 

moczowych, choroby reumatologiczne), 

2) kontynuację działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (sześciu sanatoriów, 

trzech szpitali uzdrowiskowych, jednej przychodni uzdrowiskowej, dwóch zakładów 

przyrodoleczniczych, w tym pijalni) na dotychczasowym poziomie, 

3) podtrzymanie głównej działalności leczniczej, 

4) należyte zabezpieczenie obszarów górniczych eksploatujących wody lecznicze, 

a także zobowiązuje się do ich realizacji. 

Plan rozwoju Spółki jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 

2020”, przyjętą w dniu 26 sierpnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVII/697/13 przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Z niniejszej Strategii wynika, iż w zakresie 

zdrowia publicznego charakterystyczne dla województwa jest relatywnie długie przeciętne 

trwanie życia oraz duże znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego przy jednocześnie niskiej 

jakości jego bazy. Wyszczególniono także, iż konieczna jest poprawa jakości usług 

uzdrowiskowych. Za cel w zakresie zdrowia publicznego obrano zwiększenie 

bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wśród zakładanych efektów realizowanych 

działań wymieniono m.in. poprawę bazy ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego 

poprzez budowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz poprawę wyposażenia w celu 

dostosowania do potrzeb i uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych i prawnych, 



 
 

a także wykorzystanie potencjału podkarpackich uzdrowisk poprzez rozwój lecznictwa 

uzdrowiskowego.  

Źródła finansowania inwestycji Spółki mają natomiast charakter zróżnicowany. Przyjęte 

zostały priorytety rozwoju Spółki tj. realizacja kluczowych zadań inwestycyjnych 

gwarantujących rozwój podstawowych obszarów działalności Spółki, w tym głównie 

związanych z utrzymaniem na co najmniej dotychczasowym poziomie świadczeń 

uzdrowiskowych w ramach prowadzonych kierunków leczniczych. 

Dla dalszego utrzymania dobrej kondycji finansowej i odpowiedniego poziomu 

świadczonych usług niezbędne są inwestycje. Środki na inwestycje, w ramach realizacji  

5-letniego planu rozwoju Spółki, będą pochodzić z następujących źródeł: dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej, z planowanego do wypracowania zysku, odpisów 

amortyzacyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Pozyskanie 

zewnętrznego finansowania inwestycji będzie warunkiem pełnej realizacji strategii 

inwestycyjnej Spółki opracowanej na lata 2013-2017. 

Projekty inwestycyjne rozpisano uwzględniając możliwości finansowe, techniczne  

i organizacyjne Spółki. Wzięto także pod uwagę kwestie związane z przygotowaniem 

dokumentacji, procedurę przetargową oraz samą realizację danego zadania. Biorąc pod 

uwagę powyższe dokonano stosownej korekty uprzednio opracowanych Założeń do planu 

rozwoju Spółki, które z definicji stanowiły podstawę do dalszych prac, celem opracowania 

właściwego 5-letniego planu rozwoju Spółki.  

 
 
Rok 2013 

Wyszczególnienie 
Wartość  

(w zł) 

Źródła finansowania (w zł) 

Amortyzacja  
+ Zysk 

Środki zewnętrzne  
(w tym unijne) 

Podwyższenie 
kapitału  

Wartość inwestycji 6 705 000 1 305 000** 5 400 000* - 

 
Rok 2014 

Wyszczególnienie 
Wartość  

(w zł) 

Źródła finansowania (w zł) 

Amortyzacja  
+ Zysk 

Środki zewnętrzne  
(w tym unijne) 

Podwyższenie 
kapitału 

Wartość inwestycji 5 000 000 2 000 000 - 3 000 000*** 

 
Rok 2015 

Wyszczególnienie 
Wartość  

(w zł) 

Źródła finansowania (w zł) 

Amortyzacja  
+ Zysk 

Środki zewnętrzne  
(w tym unijne) 

Podwyższenie 
kapitału 

Wartość inwestycji 13 500 000  500 000 6 500 000**** 6 500 000*** 

 
Rok 2016 

Wyszczególnienie 
Wartość 

(w zł) 

Źródła finansowania (w zł) 

Amortyzacja  
+ Zysk 

Środki zewnętrzne  
(w tym unijne) 

Podwyższenie 
kapitału 

Wartość inwestycji 5 500 000 1 000 000 2 500 000**** 2 000 000*** 

 
Rok 2017 

Wyszczególnienie 
Wartość  

(w zł) 

Źródła finansowania (w zł) 

Amortyzacja  
+ Zysk 

Środki zewnętrzne  
(w tym unijne) 

Podwyższenie 
kapitału 

Wartość inwestycji  500 000  500 000 - - 

 
 



 
 

 

Razem 2013 - 2017 31 205 000 5 305 000 14 400 000 11 500 000 

* środki na sfinansowanie zadania pochodziły z kredytu bankowego;  
** inwestycje zrealizowane; 
*** środki finansowe związane z podwyższeniem kapitału Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna  zrealizowane będą po 
uzyskaniu opinii dotyczącej pomocy publicznej.  
**** przy założeniu, że perspektywa finansowa na lata 2014-2020 umożliwi sfinansowanie niniejszych nakładów. 

 
 

Wobec powyższego zasadne jest podjecie przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna  

 
 


