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CENNIK PŁYWALNIA - OSIR POLNA 

 

Lp. NAZWA 
 CENA                            

(Złotych brutto)  
OPIS 

DOPŁATA 
(ZŁ/MIN) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

 

1 Bilet normalny 16,50 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart 
Benefit/Multisport/OK SYSTEM. 

 

2 Bilet ulgowy 11,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                                  
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania 

z kart Benefit/Multisport/OK SYSTEM. 

 

3 
Bilet normalny bez 

ograniczeń 
23,00 

Bez ograniczenia 
czasowego  

8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 
mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość 

skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych 
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. 

 

4 
Bilet ulgowy bez 

ograniczeń 
17,00 

Bez ograniczenia 
czasowego  

8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                                       
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość 

skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych 
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. 

 

5 
Bilet gimnastyka dla 

seniora 
5,00 

30 min.+15 min. na 
przebranie 

0,23 8 
Kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 
60 roku życia (zgodnie z harmonogramem zajęć). 
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6 
Bilet RODZINNY 

WEEKEND 
25,00 

60 min. (w tym czas na 
przebranie) 

0,23 8 
Min. 3 osoby + 5 złotych za każde kolejne dziecko. 

Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i 
sanarium (sauna mokra/sauna sucha). 

 

7 
Bilet AKTYWNY 

WEEKEND normalny 
13,50 

60 min. (w tym czas na 
przebranie) 

0,29 8 
Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 

z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 
mokra/sauna sucha). 

 

8 
Bilet AKTYWNY 

WEEKEND ulgowy 
9,00 

60 min. (w tym czas na 
przebranie) 

0,19 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                             
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). 

 

9 
KARTA  

WARSZAWIAKA - 
WEEKEND                     

11,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,29 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). 

 

10 
KARTA MŁODEGO 
WARSZAWIAKA - 

WEEKEND                     
8,00 

60 min. (w tym czas na 
przebranie) 

0,19 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem 
legitymacji szkolnej oraz hologramu np. na 

Warszawskiej Karcie Miejskiej upoważniającej do 
zniżki oraz studenci do 26 roku życia. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). 

 

11 
KARTA DUŻEJ 

RODZINY - WEEKEND 
normalny 

11,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,29 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). 

 

12 
KARTA DUŻEJ 

RODZINY - WEEKEND 
ulgowy 

7,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,19 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                                
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). 

 

13 

Indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem 
normalny 1 osoba 

60,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni 
i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym 

sauny.  
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14 

Indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem 
normalny 2 osoby 

100,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). 

 

15 

Indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem 
normalny 3 osoby  

130,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). 

 

16 

Indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem ulgowy 
1 osoba  

45,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                                  
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha).  

 

17 

Indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem ulgowy 
2 osoby 

80,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                                 
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha).  

 

18 

indywidualna lekcja 
nauki pływania z 

instruktorem ulgowy 
3 osoby 

115,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                           
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). 

 

19 

Karnet indywidualna 
lekcja nauki pływania 

z instruktorem 
normalny 

500,00 
10 wejść x 60 min. (w 

tym czas na przebranie) 
0,32 8 

Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania 
z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna 

mokra/sauna sucha). 

 

20 
Karnet indywidualna 
lekcja nauki pływania 
z instruktorem ulgowy 

400,00 
10 wejść x 60 min.  (w 

tym czas na przebranie) 
0,23 8 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci                             
do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha).  
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21 
Nauka i doskonalenie 

pływania dla 
dorosłych - karnet 

22,00 cały kurs 0,32 8 

Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć 
przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: 

wrzesień-czerwiec, płatność: co dwa miesiące). 
Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu.  

 

22 
Nauka i doskonalenie 
pływania dla dzieci i 
młodzieży - karnet 

18,00 cały kurs 0,23 8 

Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć 
przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: 

wrzesień-czerwiec, płatność: co dwa miesiące). 
Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu.  

 

23 

Nauka i doskonalenie 
pływania dla 

dorosłych - wejście 
jednorazowe 

25,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 8 Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

 

24 

Nauka i doskonalenie 
pływania dla dzieci i 
młodzieży - wejście 

jednorazowe 

22,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

 

25 
Sauna "PRYWATNA"                                            

- wynajęcie 
90,00 

60 min. (w tym czas na 
przebranie) 

0,32 23 
Wykupienie jednego rodzaju sauny na wyłączność, 

max. 6 osób. Sauna mokra lub sauna sucha. 

 

26 
Sanarium 

"PRYWATNE"                                          
- wynajęcie 

130,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,32 23 

Wykupienie całego sanarium na wyłączność, max. 
10 osób. Sauna mokra i sauna sucha. 

 

27 
Zajęcia rekreacyjno- 

sportowe z 
instruktorem 

190,00 
60 min. (w tym czas na 

przebranie) 
0,23 8 

Zajęcia po wcześniejszym umówieniu terminu w 
grupie do 15 osób. Rezerwacja: 22 825 71 34 wew. 

106, email: plywalnia@osir-polna.pl  

 

28 
AQUA AEROBIK- 

KARNET 
250,00 

10 wejść x 75 min. (w 
tym czas na przebranie) 

0,32 8 Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem.  
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29 
AQUA AEROBIK - 

wejście jednorazowe 
29,00 

45 min. + 15 min. na 
przebranie 

0,32 8 
Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/OK 
SYSTEM. 

 

30 Wynajęcie - TOR 92,00 
30 min.+15 min. na 

przebranie 
0,32 23 

Wyłączność korzystania z wynajętego toru, max. 8 
osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji 

wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). 

 

31 
Wynajęcie - CAŁA 

PŁYWALNIA 
570,00 

30 min.+15 min. na 
przebranie 

0,32 23 
Wyłączność korzystania z wynajętej pływalni, max. 
48 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji 
wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). 

 

32 
 Wynajęcie - TOR Z 

INSTRUKTOREM 
120,00 

30 min.+15 min. na 
przebranie 

0,32 8 

Wyłączność korzystania z wynajętego toru w czasie 
lekcji nauki pływania z instruktorem. Możliwość 

korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium 
(sauna mokra/sauna sucha). 

 
33 Zgubienie paska 20,00     23 

Zgubienie paska wraz z kluczykiem do szafki 
ubraniowej. 

 
34 Duplikat karty 20,00     23 

Opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu 
zniszczonej lub utraconej karty. 

 
35 

Przedłużenie ważności 
karnetu 

15,00     23 
Opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności 

terminu karnetu. 

 

36 Karnet 60 60,00 ważny 90 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  
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37 Karnet 100 100,00 ważny 90 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  

 

38 Karnet 150 145,00 ważny 90 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  

 

39 Karnet 200 190,00 ważny 90 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  

 

40 Karnet 300 280,00 ważny 180 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  
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41 Karnet 500 460,00 ważny 180 dni   8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  

 

42 Karnet 1200 1 100,00 ważny 360 dni    8 

Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach 
przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty 

uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 
0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.; AKTYWNY 
WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.; RODZINNY 

WEEKEND - 0.23 zł/min.  

 

43 
Organizacja urodzin 
na basenie - Kinder 

Party 
200,00 

45 min. + 15 min. na 
przebranie 

  8 
Max. 15 osób, Rezerwacja: 22 825 71 34 wew. 106, 

email: plywalnia@osir-polna.pl   

       
 * Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każda minutę. 

 
 * Z ulgi mogą korzystać osoby posiadające jeden z dokumentów: legitymację szkolną, studencką, inwalidzką lub emerytalną. 

 * W razie wątpliwości sprzedający bilet uprawiony jest do żądania okazania stosownego dokumentów, stwierdzającego wiek kupującego lub stwierdzający status emeryta lub rencisty. 

* Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie. 
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HALA SPORTOWA 
 

L.p. NAZWA 
 

CENA ( Złotych brutto) OPIS  
CZAS 

KORZYSTANIA Z 
USŁUGI 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

1. HALA SPORTOWA* 

 
264,45 zł 

Korzystanie z całej hali (max 50 osób) 
wraz z jej wyposażeniem, sprzętem 

sportowym i urządzeniami 
60 minut 

 
23 % niezależnie od wieku 

2. 
HALA SPORTOWA 

„AKTYWNE 
WEEKENDY” ** 

 
 

195,00 zł 

Korzystanie z całej hali (max 50 osób) 
wraz z jej wyposażeniem, sprzętem 

sportowym i urządzeniami od soboty 
godz. 800 do niedzieli godz. 2200 

60 minut 

 
 

23 % 
niezależnie od wieku 

3. 
HALA SPORTOWA 
TENIS STOŁOWY 

 
20,00 zł 

 

Korzystanie ze stołu do gry w tenisa 
stołowego 

60 minut 

 
23 % niezależnie od wieku 

4. 
ZGUBIENIE KLUCZA 

DO SZATNI 

 
50,00 zł 

 
Zgubienie klucza do szatni - 

 
- niezależnie od wieku 

 
* cena może ulec zmianie w przypadku naliczenia innej stawki podatku VAT (w przypadku innej klasyfikacji usługi). Cena netto wynosi 215,00 złotych. 
** usługa dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 
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BAZA NOCLEGOWA 

L.p. NAZWA 

 
Cena                      

(Złotych brutto) 
 

OPIS USŁUGI 
CZAS KORZYSTANIA Z 

USŁUGI 
(DOBA HOTELOWA) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ( BEZ ŚNIADAŃ ) 

1. POKÓJ DLA 1 OSOBY 199,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

w przypadku braku pokoju o 
żądanej liczbie łóżek, dopuszcza 
się wynajem pokoju o większej 

liczbie łóżek za opłatę jak za 
pokój o żądanej liczbie miejsc 

2. POKÓJ 2-OSOBOWY 249,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

3. POKÓJ 3-OSOBOWY 299,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

4. POKÓJ 4-OSOBOWY 339,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

5. 
POKÓJ 1-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 
149,00 

Nocleg, bezpłatne wejście na 
pływalnię 45 minut 

14:00 – 10:00 8 

6. 
POKÓJ 2-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 
189,00 

Nocleg, bezpłatne wejście na 
pływalnię 45 minut 

14:00 – 10:00 8 

 

L.p. NAZWA 

 
Cena                      

(Złotych brutto) 
 

OPIS USŁUGI 
CZAS KORZYSTANIA Z 

USŁUGI 
(DOBA HOTELOWA) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ( ZE ŚNIADANIAMI ) 

1. POKÓJ DLA 1 OSOBY 
 

211,50 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

w przypadku braku pokoju o 
żądanej liczbie łóżek, dopuszcza 
się wynajem pokoju o większej 

liczbie łóżek za opłatę jak za 
pokój o żądanej liczbie miejsc 

2. POKÓJ 2-OSOBOWY 
 

274,00 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

3. POKÓJ 3-OSOBOWY 
 

336,50 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 
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4. POKÓJ 4-OSOBOWY 
 

389,00 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

5. 
POKÓJ 1-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 

 
161,50 

Nocleg oraz śniadanie, 
bezpłatne wejście na pływalnię 

45 minut 
14:00 – 10:00 8 

6. 
POKÓJ 2-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 

 
214,00 

Nocleg oraz śniadanie, 
bezpłatne wejście na pływalnię 

45 minut 
14:00 – 10:00 8 

 

L.p. NAZWA 
Cena                      

(Złotych brutto) 
 

OPIS USŁUGI 
CZAS KORZYSTANIA Z 

USŁUGI 
(DOBA HOTELOWA) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

CENY WEEKENDOWE ( BEZ ŚNIADAŃ ) 

1 POKÓJ DLA 1 OSOBY 169,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

w przypadku braku pokoju o 
żądanej liczbie łóżek, dopuszcza 
się wynajem pokoju o większej 

liczbie łóżek za opłatę jak za 
pokój o żądanej liczbie miejsc 

2 POKÓJ 2-OSOBOWY 212,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

3 POKÓJ 3-OSOBOWY 254,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

4 POKÓJ 4-OSOBOWY 288,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

5 
POKÓJ 1-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 127,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 

6 
POKÓJ 2-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 161,00 
Nocleg, bezpłatne wejście na 

pływalnię 45 minut 
14:00 – 10:00 8 
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L.p. NAZWA 
Cena                      

(Złotych brutto) 
 

OPIS USŁUGI 
CZAS KORZYSTANIA Z 

USŁUGI 
(DOBA HOTELOWA) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

UWAGI 

CENY WEEKENDOWE ( ZE ŚNIADANIAMI ) 

1 POKÓJ DLA 1 OSOBY 
 

181,50 
 

Nocleg oraz śniadanie, 
bezpłatne wejście na pływalnię 

45 minut 
14:00 – 10:00 8 

w przypadku braku pokoju o 
żądanej liczbie łóżek, dopuszcza 
się wynajem pokoju o większej 

liczbie łóżek za opłatę jak za 
pokój o żądanej liczbie miejsc 

2 POKÓJ 2-OSOBOWY 237,00 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

3 POKÓJ 3-OSOBOWY 291,50 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

4 POKÓJ 4-OSOBOWY 338,00 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

5 
POKÓJ 1- OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 139,50 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 

6 
POKÓJ 2-OSOBOWY ZE 

WSPÓLNĄ ŁAZIENKĄ 186,00 
Nocleg oraz śniadanie, 

bezpłatne wejście na pływalnię 
45 minut 

14:00 – 10:00 8 
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SALE KONFERENCYJNE – OSIR POLNA 

L.p. NAZWA  
Cena                      

(Złotych brutto) 
 

OPIS USŁUGI 

CZAS 

KORZYSTANIA 

Z USŁUGI 

Stawka podatku VAT (%) 

1. 
DUŻA SALA KONFERENCYJNA 

(max. do 300 osób) 
184,50 

Wynajem sali na: konferencje, szkolenia, 

spotkania i inne imprezy zorganizowane 
1 godzina 23 

2. 
MAŁA SALA KONFERENCYJNA                                 

(max. do 40 osób) 
   80,00 

Wynajem sali na: konferencje, szkolenia, 

spotkania i inne imprezy zorganizowane 
1 godzina 

 

23 

 

CENNIK PARKING - OSIR POLNA 

Lp. NAZWA 
 CENA (Złotych 

brutto)  
OPIS Stawka podatku VAT (%) 

1 PARKING GODZINA 3,00 
pierwsze 1,5 godziny i każda następna rozpoczęta godzina 

zegarowa 
23% 

2 PARKING DOBA 45,00 1 doba 23% 

3 ABONAMENT BIZNES 400,00 
dzienny abonament miesięczny (od poniedziałku do piątku 

- godziny parkowania 6:30-22:30) 
23% 

4 ABONAMENT NOC 200,00 
nocny abonament miesięczny                                         

(godziny parkowania 19:00-8:00) 
23% 

5 ABONAMENT OPEN 600,00 całodobowy abonament miesięczny  23% 

6 ABONAMENT MOTOCYKL 200,00 całodobowy abonament miesięczny  23% 

7 DOBA HOTELOWA 30,00 doba hotelowa 14:00-10:00  23% 



Załącznik do Zarządzenia nr 63/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. 

 

 13 

 


