
Poradnik Kuracjusza

Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Twojego Uzdrowiska

Dlaczego Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój jest ośrodkiem z ponad 160-letnią tradycją, dzięki której 

zdobywane przez lata doświadczenie, pozwala świadczyć nam usługi na najwyższym 

poziomie, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Nasze Uzdrowisko wyróżnia się 

na tle innych bardzo dobrą bazą zabiegową opartą na naszych naturalnych surowcach - 

borowinie oraz solance. Doskonała baza zabiegowa oraz wykwalifikowany personel to 

atuty, które znajdują potwierdzenie w licznych opiniach Kuracjuszy.

Niniejszy Poradnik Kuracjusza dotyczy wyłącznie pobytów pełnopłatnych, lecz informacje 

zawarte w nim mogą być pomocne dla wszystkich Kuracjuszy Uzdrowiska Goczałkowice-

Zdrój.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój informuje, że treści zawarte w niniejszym Poradniku 

Kuracjusza aktualne są na dzień publikacji. Zawsze głównym źródłem aktualnych 

informacji pozostaje Recepcja Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.



Etap rezerwacji pobytu:

1. Gdzie należy zadzwonić w celu uzyskania informacji oraz zarezerwowania 

pobytu prywatnego?

Należy zadzwonić pod numer tel. 32-449-20-20, bądź zarezerwować taki pobyt mailowo 

pod adresem e-mail: recepcja@gozdroj.pl Pracownik recepcji ustala z Państwem dogodny

termin pobytu, dopasowuje liczbę zabiegów oraz ustala pawilon mieszkalny. 

Przedstawione zostaną również szczegółowe warunki pobytu oraz opłata. Po rozmowie 

telefonicznej pracownik recepcji wyśle do Państwa potwierdzenie rezerwacji wraz z 

kalkulacją pobytu na podany adres domowy, bądź mailowy. Przed planowanym terminem 

przyjazdu Uzdrowisko będzie kontaktowało się z Państwem w celu potwierdzenia 

rezerwacji.

2. Co Kuracjusz otrzymuje w ramach pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowisku?

W ramach pobytu Kuracjusz otrzymuje wstępne badanie lekarskie; opiekę pielęgniarską; 

pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja); zakwaterowanie; 

zadeklarowaną liczbę zabiegów dziennie; w niedziele oraz święta nieodpłatny wstęp do 

Jaskini Solnej oraz na Odnowę Biologiczną.

3. Czy są określone dni przyjazdów oraz długość pobytu?

W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój o dniu przyjazdu i długości pobytu decyduje Kuracjusz 

podczas dokonywania rezerwacji. Zależy to jedynie od dostępności pokoju w podanym 

terminie przez Kuracjusza.

4. W jakich jednostkach jest rozliczane są pobyty?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój pobyty rehabilitacyjne oraz rekreacyjne rozlicza w 

osobodniach (dniach), a pobyty hotelowe w dobach hotelowych.

5. Co oznacza jednostka osobodnia?

Osobodzień traktowany jest jako jeden dzień pobytu, a nie jako doba.

Przykładowo pobyt od poniedziałku do piątku liczony w osobodniach wynosi 5, a w dobach

4. Ma to ogromne znaczenie przy liczbie zabiegów na pobycie. Dla powyższego przykładu 

Kuracjusz na pobycie 5 dniowym z 3 zabiegami dziennie, łącznie skorzysta z 15 zabiegów 

podczas całego pobytu.

6. Co oznacza jednostka doby hotelowej?

Doba hotelowa trwa 24 godziny, liczone od godziny 12:00 w dniu przyjazdu. Przykładowo 

jedna doba hotelowa trwa od godziny 12:00 w poniedziałek do godziny 12:00 dnia 

następnego.

mailto:recepcja@gozdroj.pl


7. Dlaczego pierwszy i ostatni dzień pobytu liczone są

jako dwa osobodnie?

Pierwszy i ostatni dzień pobytu są bardzo specyficzne. Pierwszy dzień rozpoczyna się 

zwykle około godziny 9:00, a ostatni dzień kończy się po kolacji około godziny 19:00. 

Zarówno pierwszego jak i ostatniego dnia przysługują posiłki oraz zabiegi.

8. Ile wynosi tydzień zabiegowy?

Tydzień zabiegowy w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój trwa 6 dni (od poniedziałku do 

soboty). Niedziela oraz święta traktowane są jako dzień odpoczynku.

9. Dlaczego za niedzielę i święta jest pełna opłata pomimo braku zabiegów?

Niedziele i Święta pozbawione są zabiegów, a zatem nie ujmowane są w limicie 

zabiegowym, ponieważ przeznaczamy je na odpoczynek kuracjuszy. W te dni dla 

kuracjuszy komercyjnych, Uzdrowisko udostępnia bezpłatnie wstęp na Odnowę 

Biologiczną (basen solankowy, masaż wielostrumieniowy, saunę suchą, saunę parową, 

saunę na podczerwień oraz salę gimnastyczną) oraz do Jaskini Solnej.

10. Na jaki okres należy przyjechać, aby uzyskać dobry efekt kuracji?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój dla pobytów rehabilitacyjnych rekomenduje pobyty 

minimum 10-dniowe dla osiągnięcia najlepszego efektu.

11. Kto ustala zabiegi?

Lekarz podczas wstępnego badania lekarskiego ordynuje odpowiednie zabiegi oraz ich 

ilość, na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

porozmawiać z lekarzem o ordynacji konkretnych zabiegów.

12. Jaka jest różnica po między ordynacją, a planowaniem zabiegów?

Lekarz podczas badania ordynuje zabiegi, czyli ustala w jaki dzień ma się odbyć dany 

zabieg. Natomiast planistka przypisuje zabiegowi konkretną godzinę. Planistka nie zmienia

zabiegów, wyłącznie lekarz ma do tego prawo.

13. Czy wymagana jest wcześniejsza wpłata zaliczki?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój nie wymaga żadnych przedpłat. Można oczywiście 

wpłacić zaliczkę, która zostanie rozliczona wraz z opłatą za pobyt.

14. Czy można odwołać pobyt, bądź zmienić termin rezerwacji?

Istnieje możliwość odwołania, bądź zmiany terminu przyjazdu. Jednakże Uzdrowisko 

Goczałkowice-Zdrój prosi, aby o tym fakcie poinformować jak najszybciej.

15. Czy akceptujemy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój nie świadczy żadnych świadczeń związanych z wyżej 

wymienionym Funduszem - brak umowy z PFRON-em.



16. Czy osoby wymagające całodobowej opieki 

pielęgniarskiej mogą skorzystać z pobytu prywatnego?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapewnia podczas pobytu opiekę pielęgniarską, lecz nie 

w zakresie intensywnym, bądź indywidualnym. Od Kuracjuszy będących na pobytach 

prywatnych wymagana jest duża samodzielność. Wymóg ten narzuca odległość od 

stołówki, traktu zabiegowego czy umiejscowienia pawilonu mieszkalnego.

17. Czy istnieje możliwość przedłużenia pobytu podczas jego trwania?

Wraz z dostępnością pokoju istnieje taka możliwość, lecz taką informacją należy 

odpowiednio wcześniej zgłosić w Recepcji.

18. W jaki sposób podawane są posiłki?

Mimo popularnych szwedzkich stołów, Uzdrowisko zdecydowało się utrzymać porcjowanie

posiłków podawanych bezpośrednio do stolika Kuracjusza. Pozwala nam to prowadzić 

procesy lecznicze, również poprzez zastosowanie odpowiednich diet.

19. Kto decyduje o diecie Kuracjusza?

Wstępna deklaracja diety następuje podczas meldunku w Recepcji, według preferencji 

Kuracjusza. O wyborze odpowiedniej diety decyduje lekarz podczas badania lekarskiego, 

albo dietetyczka, która podczas pierwszej wizyty na stołówce spotyka się z Kuracjuszami.

20. Czy na pobyt można przyjechać z dzieckiem?

Ze względu na specyficzny charakter leczniczy Uzdrowiska, każdorazowo taka decyzja 

jest indywidualnie rozpatrywana.

21. Czy Uzdrowisko oferuje jakieś promocje na pobyty komercyjne?

Uzdrowisko oprócz stałych promocji przygotowuje również promocje okresowe. Informacje

na temat promocji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Recepcją Uzdrowiska, 

bądź na naszej stronie internetowej www.gozdroj.pl

22. Czy z każdego pawilonu mieszkalnego należy dochodzić na posiłki?

Żaden z pawilonów mieszkalnych nie jest połączony z traktem zabiegowym, więc należy 

dochodzić na posiłki. W zależności od budynku są to odległości 80-300 m. Posiłki 

dostarczane do pokoju są dostarczane wyłącznie w sytuacji choroby kuracjusza, bądź 

wskazania lekarskiego.

23. Czy z każdego pawilonu mieszkalnego należy dochodzić na zabiegi?

Z każdego pawilonu należy dochodzić na zabiegi do innego budynku, jednakże wyjątkiem 

są dwa pawilony połączone z traktem zabiegowym (Modrzew, Daglezja).

24. Z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować pobyt?

Z doświadczenia wiemy, że pobyty najlepiej rezerwować z wyprzedzeniem 2-3 

miesięcznym.

http://www.gozdroj.pl/


Przed przyjazdem:

1. O której należy przyjechać?

Najbardziej efektywną godziną jest 8:00-9:00, tak by w dniu przyjęcia mogła odbyć się 

wizyta lekarska oraz pierwsze zabiegi.

2. Co należy zabrać na pobyt?

Na pobyt należy zabrać ze sobą: dowód osobisty; aktualną dokumentację medyczną, która

może być pomocna lekarzowi; zażywane leki na czas pobytu; rzeczy osobiste; odzież i 

obuwie sportowe; strój kąpielowy; ręczniki oraz klapki.

3. Jak dojechać do Uzdrowiska?

Dogodna lokalizacja Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój umożliwia łatwy dojazd. 

Sąsiadujemy z Drogą Krajową nr 1 (DK1) na odcinku Bielsko-Biała - Katowice oraz z linią 

kolejową Żywiec - Katowice.

4. Gdzie należy się zgłosić w celu przyjęcia na pobyt?

Zapraszamy do Recepcji Uzdrowiska, która znajduje się w budynku Szpitala 

Rehabilitacyjno-Reumatologicznego. Pracownik Recepcji pokieruje odpowiednio Państwa 

dalej.

5. Czy na terenie Uzdrowiska znajduje się parking?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój posiada trzy strefy postojowe: jedną strefę płatną na 

terenie Uzdrowiska, a pozostałe dwie strefy bezpłatne usytuowane bezpośrednio przy 

Uzdrowisku.

6. Jak daleko znajduje się dworzec kolejowy od Uzdrowiska?

Dworzec kolejowy oddalony jest od Uzdrowiska około 250 metrów, co oznacza 5-minutowy

spacer alejkami parkowymi.

7. Jakimi środkami transportu można dostać się do Goczałkowic-Zdroju?

Do Goczałkowic-Zdroju możemy dostać się: samochodem, pociągiem, autobusem.



Dzień przyjazdu:

1. Jak wyglądają pierwsze kroki w Uzdrowisku?

Początkowo należy udać się na Recepcję Uzdrowiska (meldunek), następnie zostaną 

Państwo skierowani do pielęgniarki, a później do lekarza.

2. Co trzeba okazać przy przyjęciu?

Podczas procedury meldunku należy okazać dowód osobisty.

3. Jak dostać się do pokoju?

Po procedurze meldunku otrzymają Państwo klucze od pokoju, a Recepcjonistka pokieruje

do pokoju.

4. Jakie dokumenty należy wypełnić rejestrując się na pobyt?

Przy meldunku otrzymają Państwo kartę pobytu, oświadczenie oraz kartę 

epidemiologiczną. Z kartą pobytu należy zgłosić się na Jadalni przed obiadem, gdzie 

dietetyczka przydzieli stolik. Natomiast z pozostałe druki należy wypełnić i oddać u 

pielęgniarki przed wstępnym badaniem lekarskim.

5. W jakich godzinach odbywają się posiłki?

Uzdrowisko dysponuje dwoma turami posiłków:

• I tura: 7:30 - 12:30 - 17:00

• II tura: 8:30 - 13:45 - 18:30

6. Czy godziny posiłków kolidują z godzinami zabiegów?

Uzdrowisko korzysta z systemu, który planuje zabiegi podczas przypisanej tury posiłków, 

więc nie zdarzają się takie komplikacje.

7. W jakich godzinach odbywają się badania lekarskie w dniu przyjazdu?

Wizyta lekarska przeważnie odbywa się po przyjęciu na pobyt Kuracjusza. Może zdarzyć 

się sytuacja, że badanie lekarskie odbędzie się następnego dnia od przyjazdu. Badania 

lekarskie odbywają się od poniedziałku do piątku.

8. Co z zabiegami pierwszego dnia, jeżeli badanie odbędzie się następnego 

dnia?

Żadne zabiegi nie przepadają. W miarę możliwość zabiegi zostaną przeplanowane na 

kolejne dni.

9. Gdzie będzie do odbioru karta zabiegowa?

Po wizycie lekarskiej należy odebrać kartę zabiegową na Recepcji Uzdrowiska.

10. Gdzie należy zgłaszać się w razie niejasności oraz problemów?

Recepcja Uzdrowiska ma za zadanie rozwiązywać wszystkie niejasności, problemy oraz 

wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.



11. O której godzinie rozpoczyna się cisza nocna?

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00.

12. Gdzie wykonywane są zabiegi?

Wszystkie zabiegi wykonywane są w Zakładzie Przyrodoleczniczym w budynku Szpitala.

13. Kiedy należy uregulować płatność?

Płatność można uregulować nie wcześniej niż po odbytym badaniu lekarskim, lecz nie 

później niż 3 dni przed wyjazdem.

14.Jakie formy płatności akceptuje Uzdrowisko?

Uzdrowisko akceptuje płatności gotówkowe w polskiej walucie; karty płatnicze (Visa, Visa 

Electron, V Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, DinersClub, JCB, Polcard, 

Polcard BIS) oraz przelew na konto bankowe Uzdrowiska (ING Bank Śląski S.A. 

O/Pszczyna nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839).



Pierwsze zabiegi:

1. Jak prawidłowo odczytać kartę zabiegową?

Karta zabiegowa ma formę tabeli, gdzie górna część zawiera daty, a lewa część 

przedstawia zaordynowane zabiegi wraz z informacją, gdzie dany zabieg będzie 

wykonany. Na środkowej siatce znajdują się informacje, o której godzinie odbędzie się 

zabieg.

2. Co należy zabrać na dany zabieg?

Na większość zabiegów należy przyjść w wygodnym ubraniu do ćwiczeń. Wyjątkiem są 

zabiegi mokre (basen, kąpiele), gdzie wymagany jest strój kąpielowy, ręcznik oraz klapki. 

Natomiast na zawijania borowinowe wymagane jest prześcieradło zabiegowe, które jest na

wyposażeniu pokoju.

3. Do kogo należy zgłosić się z kartą zabiegową?

Z kartą zabiegową należy zgłosić się na dany pawilon zabiegowy, w którym będzie 

wykonany zabieg. Należy zgłosić się tam około 5 minut przed zaplanowanym zabiegiem.

4. Czy można zmienić godzinę oraz dzień zabiegu?

Godzinę danego zabiegu można zmienić w dziale planowania, lecz dzień zabiegu może 

zmienić wyłącznie lekarz prowadzący.

5. Czy można dodatkowo wykupić zabiegi?

Tak, można wykupić dodatkowe zabiegi, które płatne są wg cennika zabiegów. Każdy 

zabieg musi być zaordynowany przez lekarza prowadzącego.

6. Czy można zmienić zabiegi ze względu na zły stan zdrowia?

Jeżeli kuracjusz odczuwa negatywne skutki zabiegów, należy natychmiast zgłosić to 

pielęgniarce, bądź lekarzowi prowadzącemu. W takim przypadku zabieg ten zostanie 

zamieniony na inny.

7. Jaki jest czas trwania zabiegów?

Czas trwania zabiegów został określony w cenniku i zawiera czas przygotowania do 

zabiegu oraz czas trwania samego zabiegu.

8. Do której godziny są wykonywane zabiegi?

Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:30.



Okres pobytu:

1. Gdzie należy zgłaszać awarie?

Wszystkie awarie należy zgłosić w Recepcji Uzdrowiska. Recepcja wezwie odpowiednich 

fachowców do usunięcia usterek.

2. Czy Uzdrowisko organizuje jakiekolwiek imprezy/wydarzenia kulturalne?

Uzdrowisko stara się organizować dla naszych Kuracjuszy różne wydarzenia kulturalne. 

Na naszej stronie internetowej w zakładce “Dla kuracjuszy” -> “Harmonogram imprez”, 

gdzie znajduje się aktualizowany na bieżąco plan.

3. Czy w trakcie pobytu można wyjechać poza teren Uzdrowiska?

Można opuszczać teren Uzdrowiska, lecz najlepiej o tym fakcie poinformować Recepcję, 

bądź pielęgniarkę.

4. Czy Uzdrowisko organizuje wycieczki?

Niestety, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój nie organizuje żadnych wyjazdowych wycieczek.

5. Czy podczas pobytu można skorzystać z dodatkowych usług oferowanych 

przez Uzdrowisko?

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój oferuje szereg różnych usług, takich jak: Odnowa 

Biologiczna, Jaskinia Solna oraz Bezinwazyjna terapia leczenia nietrzymania moczu.

6. Czy dostęp do telewizji oraz wifi jest płatny?

Dla pobytów w pawilonach: Modrzew, Daglezja, Tulipan, Apartamenty, Krokus, Jaśmin 

telewizja oraz wifi jest usługą bezpłatną (w ramach pobytu). Natomiast w pozostałych 

pawilonach obie usługi są płatne wg cennika.

7. Czy na terenie Uzdrowiska występują strefy wifi?

Tak, taką strefą jest Park Uzdrowiskowy, Pawilon V oraz do dyspozycji Kuracjuszy 

dostępny jest laptop przy Recepcji Uzdrowiska.

8. Czy Uzdrowisko prowadzi Szatnię?

Tak, w okresach wymagających ubioru wierzchniego chroniącego przed deszczem czy 

zimnem. Uzdrowisko przy wejściu na trakt zabiegowy uruchamia szatnię samoobsługową.

9. Czy na terenie Uzdrowiska jest Kaplica?

Kaplica znajduje się w budynku Szpitala, w której codziennie (za wyjątkiem sobót) 

odbywają się Msze Święte.

10. Co zrobić w momencie zagubienia karty zabiegowej?

Jeżeli Kuracjusz zgubi kartę zabiegową musi zgłosić się do działu Planowania w celu 

otrzymania nowej karty zabiegowej.



Dzień wyjazdu:

1. O której godzinie należy opuścić pokój?

Pobyty rehabilitacyjne oraz rekreacyjne kończą się kolacją w dniu wyjazdu, natomiast 

pobyty hotelowe kończą się o godzinie 12:00.

2. Czy przysługują zabiegi w dniu wyjazdu?

Tak, zarówno w dniu przyjazdu jak i w dzień wyjazdu przysługują zabiegi. Wyjątkiem są 

jedynie niedziele i święta, gdzie zamiast zabiegów uruchamiamy dostęp do Odnowy 

Biologicznej i Jaskini Solnej.

3. Co należy zrobić, aby zdać pokój?

Należy wyłącznie zabrać swoje rzeczy osobiste, oddać klucz z pokoju wraz z kartą 

zabiegową na Recepcji.

4. Czy Kuracjuszom przysługuje prowiant na drogę powrotną?

Jeżeli Kuracjusz na pobycie pełnopłatnym chce zakończyć swój pobyt przed kolacją, a 

chciałby otrzymać suchy prowiant, fakt ten należy zgłosić obsłudze stołówki.

5. Czy Kuracjusz otrzymuje jakieś potwierdzenie pobytu w Uzdrowisku?

Kuracjusz na zakończenie pobytu po uregulowaniu opłat oraz zdaniu kluczy otrzyma 

przygotowany przez lekarza prowadzącego wypis zawierający historię medyczną pobytu w

Uzdrowisku.

6. Czy przysługuje zwrot pieniężny za skrócony pobyt oraz co należy zrobić, aby

go otrzymać?

Zwrot przysługuje tylko w uzasadnionych przypadkach.Każdą prośbę o zwrot należy 

rozpocząć złożeniem odpowiedniego pisma do Prezesa Zarządu Uzdrowiska 

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (do pobrania w Recepcji Uzdrowiska). Prezes po 

otrzymaniu prośby, konsultuje się z lekarzem prowadzącym i wspólnie oceniają słuszność i

powody skrócenia pobytu. Każdy przypadek omawiany jest indywidualnie.


