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Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie 

rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre 

praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.  

Publikacja będzie wydana w językach polskim i czeskim, w ramach projektu: „Lecznictwo uzdrowiskowe na 
pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa4Development”, realizowanego we 
współpracy polsko-czeskiej w programie Interreg Polska-Czechy 2014-2020.     

IRT czyni starania, aby pozycja opublikowana była w formie monografii w wydawnictwie punktowanym 
przez MNiSW.  Teksty, których dotyczy nabór mają mieć charakter ekspercki i bazować na wiedzy naukowej 
i/lub praktycznym doświadczeniu autorów.  

W poniższej tabeli zestawiono tematykę i proponowany zakres rozdziałów, których dotyczy nabór.  

TEMAT 1:  Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w miejscowościach uzdrowiskowych 

Proponowany zakres poruszanych problemów 

• potencjał dziedzictwa kulturowego w uzdrowiskach 

• reżim konserwatorski – przeszkoda czy użyteczne narzędzie? 

• kreatywna adaptacja (creative reuse) obiektów historycznych w uzdrowiskach 

• nowe możliwości wykorzystania dawnych obiektów wielkokubaturowych 

• mieszkać i gospodarować w zabytku  

• bilans potrzeb i możliwości - finansowanie odnowy i konserwacji dziedzictwa 

• inne  

TEMAT 2:  Pomiędzy turystyką a lecznictwem - dla kogo jest współczesne uzdrowisko?  

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• oferta uzdrowiskowa a oferta turystyczna: synergia czy konflikt? 

• kim jest współczesny klient uzdrowiskowy? 

• oferta masowa czy „butikowa”? 

• współczesne trendy w lecznictwie uzdrowiskowym (balneologia, nowa medycyna, itp.) 

• jak budować potencjał miejscowości w oparciu o zasoby lecznicze 

• inne 

TEMAT 3: Planowanie przestrzenne i nowa architektura w uzdrowisku 

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• specyfika kształtowania przestrzeni w uzdrowisku – regulacje i ograniczenia 

• Status uzdrowiska a planowanie przestrzenne 

• Presja na nowe inwestycje a ochrona zasobów – presja inwestycyjna – kto i co chce budować 
w uzdrowiskach? 

• jak regulować?  

• Nowa architektura uzdrowiskowa a tradycja 

• tożsamość a architektura i sztuka w przestrzeni uzdrowisk 

• planowanie i projektowanie przestrzeni publicznych 

• nowe trendy inwestycyjne (aparthotele, drugie domy, hotele wielkopowierzchniowe) – obraz zjawiska, 
konsekwencje.     

• kształtowanie przestrzenne a dobrostan,   

• inne  
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TEMAT 4: Dostępność komunikacyjna i mobilność w miejscowościach uzdrowiskowych 

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• dojazd do uzdrowiska 

• transport w uzdrowisku, w tym dostosowanie warunków przemieszczania się do potrzeb osób starszych, 
niesamodzielnych i z ograniczeniami mobilności 

• parkowanie w uzdrowisku 

• kształtowanie strefa wyłączenia i ograniczenia ruchu samochodowego 

• zachęty dla niezmotoryzowanych 

• innowacyjne formy mobilności – technika i organizacja 

• inne 

TEMAT 5: Czym jest współczesne uzdrowisko – uwarunkowania prawne uzdrowisk statutowych. Polskie i czeskie 

regulacje prawno-instytucjonalne 

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• rola państwa/regionu w ochronie, wspieraniu i finansowaniu uzdrowisk 

• standardy w lecznictwie uzdrowiskowym w Polsce i Czechach 

• status lecznictwa balneologicznego 

• nowe uzdrowiska, nowe zasoby – potrzeby badań ich finansowanie 

• czy warto być uzdrowiskiem? 

•  inne 

TEMAT 6: Uzdrowiska pogranicza polsko-czeskiego – konkurencja, kooperacja czy byty oddzielone? 

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• czy możliwe i potrzebne jest tworzenie zintegrowanych pakietów produktów turystycznych i 
uzdrowiskowych na pograniczu? 

• czy uzdrowiska pogranicza mogą zaistnieć jako zintegrowany europejski produkt turystyczny? 

• wspólna promocja służąca rozwojowi transgranicznych usług zdrowotnych (pokonywanie barier wdrożenia) 

• rola Internetu i e-marketingu w promocji uzdrowisk 

• inne 

TEMAT 7: Zarządzanie środowiskiem naturalnym w uzdrowiskach 

Proponowany zakres poruszanych problemów:  

• ochrona klimatu i jakość powietrza 

• ochrona źródeł wód mineralnych i unikalnych zasobów naturalnych 

• zagospodarowanie i utrzymanie parków i terenów zielonych 

• pomiędzy ochroną środowiska a presją inwestycyjną 

• inne 

TEMAT 8: Problemy rozwoju miejscowości uzdrowiskowych i współczesna gospodarka uzdrowiskowa – czyje jest 

uzdrowisko? 

Proponowany zakres poruszanych problemów: 

• rola różnych podmiotów w gospodarce uzdrowiskowej: państwo, region, gmina, przedsiębiorstwa 
uzdrowiskowe, MŚP, inne 

• pomiędzy interesem gospodarczym gminy a interesem przedsiębiorstwa uzdrowiskowego 

• czy status uzdrowiska sprzyja czy hamuje rozwój? 

• innowacje w usługach oraz medycynie uzdrowiskowej 

• rola silver economy (systemu wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowanego na 
wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych) w gospodarce uzdrowiskowej 

• znaczenie uzdrowisk w gospodarce państw i regionów 

• czynniki rozwoju i stagnacji popytu na w lecznictwie uzdrowiskowym. Świadczenia komercyjne 
a kontraktowe  

• mieszkać w uzdrowisku: potrzeby mieszkańców a „turystyzacja” i drugie domy 

• uzdrowisko jako miejsce pracy – problem czy potencjał? Mieszkania dla pracowników służby zdrowia i usług 
w uzdrowiskach 

• jak pozyskiwać graczy wspierających rozwój uzdrowisk 

• inne  
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Treści proponowanych tekstów muszą wpisywać się w ogólną tematykę rozdziału. Zakres poruszanych 
problemów przedstawiony w tabeli ma charakter orientacyjny – proponowane teksty mogą dotyczyć ogółu 
wymienionych zjawisk lub koncentrować się na wybranych zagadnieniach i je uszczegóławiać. Objętość 
każdego rozdziału określa się na minimum 10 000 i maksimum 15 000 znaków. Teksty powinny być 
opracowane do dnia 31 października 2020 roku.   

Autorzy muszą wykazać się doświadczeniem w zakresie znajomości poruszanych zagadnień oraz 
formułowania tekstów naukowych lub popularnonaukowych. Zainteresowani Autorzy proszeni są o 
zgłaszanie do dnia 12 września 2020 roku, propozycji rozdziałów poprzez przesłanie poniższej tabeli:  

1 Numer i ogólna tematyka rozdziału, którego dotyczy propozycja     

 (wg. załączonej tabeli) 

2.  Proponowany (uszczegółowiony) tytuł rozdziału 

  

3. Abstrakt w języku polskim lub czeskim wyjaśniający proponowany zakres rozważań  

 2000 – 3500 znaków (300 – 500 wyrazów) 

4.  Imię i nazwisko autora (autorów)  

  

5.  Afiliacja autora/autorów   

  

6. Informacja o doświadczeniu autora/autorów w zakresie problematyki poruszanej w publikacji 

  

7. Informacja o doświadczeniu autora/autorów w zakresie publikacji popularnonaukowych lub/i 
naukowych  

  

8.  Dane kontaktowe (mail, telefon) 

  

 

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: spa4development@irt.wroc.pl z adnotacją:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego 

Propozycje oceniane będą przez 3-osobowy zespół reprezentujący Lidera i Partnerów projektu 

Spa4Development według następujących kryteriów:    

Kryterium Waga Liczba 
punktów 

 

Spójność z tematyką rozdziału 5 0 – 3 Warunek obligatoryjny – „0” pkt.  wyłącza 
propozycję z dalszej oceny 

Oryginalność ujęcia  1 0 – 3 Osiągniecie „0” pkt. nie wyłącza propozycji 
z oceny  

Aktualność (odzwierciedlenie aktualnego 
stanu wiedzy)  

1 0 – 3 Osiągniecie „0” pkt. nie wyłącza propozycji 
z dalszej oceny  

Przekrojowość (w tym ujęcie 
transgraniczne) 

1 0 – 3 Osiągniecie „0” pkt. nie wyłącza propozycji 
z dalszej oceny  

Doświadczenie autora w zakresie 
znajomości poruszanych zagadnień  

1 0 – 3 Warunek obligatoryjny – „0” pkt.  wyłącza 
propozycję z dalszej oceny 
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Doświadczenie autora w zakresie 
formułowania tekstów naukowych lub 
popularnonaukowych  

1 0 – 3 Warunek obligatoryjny – „0” pkt.  wyłącza 
propozycję z dalszej oceny 

RAZEM Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 30  

 
Ocena punktowa będzie kluczowym elementem doboru tekstów do publikacji, jednak Zamawiający 
zastrzega, iż w celu uzyskania oczekiwanego efektu na ostateczny wybór wpłyną także następujące kryteria 
dodatkowe:  

− osiągniecie zrównoważonych treści w ujęciu transgranicznym (dążenie do równowagi pomiędzy 
ilością tekstów autorów polskich i czeskich)  

− zrealizowanie założonej tematyki publikacji w całości (dążenie do wyłonienia jednego tekstu do 
każdego rozdziału).  

 
IRT poinformuje o wstępnym wyborze propozycji do dnia 19 września br. Z wyłonionymi Autorami zostaną 
przeprowadzone rozmowy uszczegóławiające, prowadzące do zawarcia umowy. Środki na gratyfikację dla 
Autorów zapewnione są w projekcie i nie przekroczą 250 euro za tekst brutto.  
      

KLAUZURA INFORMACYJNA: 

   Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Dolnośląskiego Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z 

siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław.  

Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.  

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) wynikającego z art. 4 

pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia zapytania ofertowego.   

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania 

wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia zapytania ofertowego.    

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, 

a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo dostępu, 

- prawo do sprostowania, 

- prawo do ograniczenia  

- prawo do wniesienia sprzeciwu, 

- prawo do usunięcia, 

- prawo do przenoszenia, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


