
ZARZĄDZENIE NR  18 /2020 

Dyrektora Parku Kultury w Powsinie  

z dnia 10  grudnia  2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie  z obiektów, urządzeń oraz  usług rekreacyjno-sportowych i 

wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie. 

Na podstawie: 

- Art. 30a. 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2055.) 

- § 3.1. Uchwały nr LXXV/2123/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu „Warszawska Karta Weterana”, 

- § 2 ust. 1 zarządzenia nr 3435/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia 

sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki 

organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. 

- § 6 ust. 5) Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/1990/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 

dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w 

Powsinie. 

- § 6 ust. 4) oraz § 10 ust. 7)  Regulaminu Organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie stanowiącego załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania regulaminu 

organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie, 

§ 1 

Ustala się cennik opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych  

i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się ulgę dla weteranów zamieszkujących teren m.st. Warszawy w wysokości 10% w stosunku do opłat 

obowiązujących dla nich (normalnych i ulgowych) i wynikających z załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Ustala się zwolnienie z opłaty za korzystanie z siłowni i pływalni będących w zasobie Parku Kultury w Powsinie dla 

weteranów i weteranów poszkodowanych na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Działowi ds. obsługi Parku. 

 

 



§ 5 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie. 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 18 lutego 2019 roku  

w sprawie ustalenia cen i opłat  za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych  

i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Dyrektor  

Parku Kultury w Powsinie 



Załącznik do zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 10 grudnia 2020r.          

 

I. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

 

 1. Użytkownicy indywidualni 

Ceny obowiązujące od 1.05 do 30.09       

  

opis usługi 
cena za jedną dobę  cena za dwie doby 

 cena za trzecią i każdą 

kolejną dobę  

stawka VAT brutto stawka VAT brutto stawka VAT brutto 

domek dwuosobowy 
wynajęcie domku na jedną 

dobę 

8% 110,00 zł 8% 210,00 zł 8% 90,00 zł 

domek trzyosobowy 8% 160,00 zł 8% 300,00 zł 8% 130,00 zł 

domek czteroosobowy 8% 205,00 zł 8% 380,00 zł 8% 165,00 zł 

        

Ceny obowiązujące od 1.10 do 31.04       

  

opis usługi 
cena za jedną dobę  cena za dwie doby  cena za trzecią i każdą 

kolejną dobę  

stawka VAT brutto stawka VAT brutto stawka VAT brutto 

domek dwuosobowy 
wynajęcie domku na jedną 

dobę 

8% 100,00 zł 8% 190,00 zł 8% 85,00 zł 

domek trzyosobowy 8% 145,00 zł 8% 270,00 zł 8% 125,00 zł 

domek czteroosobowy 8% 185,00 zł 8% 340,00 zł 8% 160,00 zł 

 

2. GRUPY (Ceny grupowe stosuje się dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób (szkoły, biura podróży, organizacje turystyczne, sportowe, społeczne 

i inne) oraz w przypadku podróży służbowych obejmujących pobyt przez co najmniej 10 dni. 

  
opis usługi 

 cena za jedną dobę/osoba 

stawka VAT brutto 

łóżko w okresie 1.05-30.09 wynajęcie miejsca 

noclegowego  

8% 45,00 zł 

łóżko w okresie 1.10-30.04 
8% 35,00 zł 

 



II. PAWILON REKREACYJNO-SPORTOWY 

 

3. Korty tenisowe 

             

  

Cena podstawowa za wynajęcie kortu na 1 godzinę Cena dla rezydentów ośrodka wypoczynkowego za wynajęcie 

kortu na 1 godzinę 

poniedziałek - 

piątek do godz. 

16.00 

poniedziałek – 

piątek po godz. 

16.00 

soboty, niedziele i 

święta 

poniedziałek - 

piątek do godz. 

16.00 

poniedziałek – 

piątek po godz. 

16.00 

soboty, niedziele i 

święta 

VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto 

Korty tenisowe o nawierzchni 

ceglanej 
8% 40,00 zł 8% 50,00 zł 8% 50,00 zł 8% 30,00 zł 8% 40,00 zł 8% 40,00 zł 

/obowiązuje w okresie maj - 

wrzesień/ 

Korty tenisowe o nawierzchni 

syntetycznej 
8% 50,00 zł 8% 65,00 zł 8% 65,00 zł 8% 40,00 zł 8% 55,00 zł 8% 55,00 zł 

/obowiązuje w okresie maj - 

wrzesień/ 

Korty tenisowe o nawierzchni 

syntetycznej 
8% 70,00 zł 8% 95,00 zł 8% 95,00 zł 8% 60,00 zł 8% 85,00 zł 8% 85,00 zł 

/obowiązuje w okresie 

październik - kwiecień/ 

Korty tenisowe o nawierzchni 

ceglanej abonament 
8% 30,00 zł 8% 40,00 zł 8% 40,00 zł 

abonament - stała rezerwacja minimum jednej i tej samej godziny 

w tygodniu, co najmniej 3 terminy, opłacona z góry. /obowiązuje w okresie maj - 

wrzesień/ 

Korty tenisowe o nawierzchni 

syntetycznej abonament 
8% 40,00 zł 8% 55,00 zł 8% 55,00 zł             

/obowiązuje w okresie maj - 

wrzesień/ 

Korty tenisowe o nawierzchni 

syntetycznej abonament 

8% 60,00 zł 8% 85,00 zł 8% 85,00 zł             
/obowiązuje w okresie 

październik - kwiecień/ 

Wynajęcie rakiety - 1 godzina 23% 5,00 zł 23% 5,00 zł 23% 5,00 zł             

Wynajęcie kosza z piłkami – 1 

godzina 
23% 5,00 zł 23% 5,00 zł 23% 5,00 zł             



4. Sauna 

  

Cena podstawowa 

Cena dla 

posiadaczy 

ważnego 

abonamentu na 

korty 

Cena dla 

rezydentów 

ośrodka 

wypoczynkowego 

VAT brutto VAT brutto VAT Brutto 

Sauna - wejście jednorazowe 

(trwające do 60 minut) 

8% 25,00 zł 8% 20,00 zł 8% 20,00 zł 

Sauna - wejście dla osoby 

towarzyszącej- bilet ważny 

wraz z biletem jednorazowym 

(maksymalnie można zakupić 

cztery bilety) 

8% 10,00 zł 8% 10,00 zł 8% 10,00 zł 

  VAT Brutto 

Karta wielokrotnego wejścia 

sauna (KWS) - karta działa na 

zasadzie karty przedpłaconej. 

Każda wizyta jest odpisywana 

z salda karty do wyczerpania 

sumy opłaconej na karcie lecz  

nie dłużej niż 1 rok od daty 

wystawienia.  Umożliwia 

korzystanie z sauny ze zniżką 

5 PLN (od ceny podstawowej 

wejścia jednorazowego) za 

godzinę. Wejścia osoby 

towarzyszącej jest odpisywane 

zgodnie z ceną podstawową. 

8% 200,00 zł 

 



5. Siłownia 

 

 

  

Cena podstawowa 

Cena dla 

posiadaczy 

ważnego 

abonamentu na 

korty lub ważnej 

karty  KWS 

Cena dla 

rezydentów 

ośrodka 

wypoczynkowego 

VAT brutto VAT brutto VAT brutto 

Siłownia - wejście 

jednorazowe  
8% 15,00 zł 8% 10,00 zł 8% 10,00 zł 

Karnet 30 (ważny przez 

kolejne 30 dni od daty zakupu, 

umożliwia nielimitowaną ilość 

wejść) 

8% 120,00 zł 8% 100,00 zł 

Karnet 90 (ważny przez 

kolejne 90 dni od daty zakupu, 

umożliwia nielimitowaną ilość 

wejść) 

8% 300,00 zł 

 

 



6. Kręgielnia i bilard 

 

  

Cena podstawowa 

Cena dla posiadaczy ważnego 

abonamentu na korty lub ważnej karty  

KWS 

Cena dla rezydentów ośrodka 

wypoczynkowego 

pierwsze 60 min 
każde kolejne 60 

min 
pierwsze 60 min 

każde kolejne 60 

min 
pierwsze 60 min 

każde kolejne 60 

min 

VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto VAT brutto 

Wynajęcie toru do kręgli - 

jeden tor dla maksymalnie 8 

osób - 60 min. (poniedziałek-

piątek do godziny 16:00) - 

minimalna jednostka 

rozliczeniowa 30 min. 

23% 40,00 zł 23% 20,00 zł 23% 30,00 zł 23% 20,00 zł 23% 30,00 zł 23% 20,00 zł 

Wynajęcie toru do kręgli - 

jeden tor dla maksymalnie 8 

osób - 60 min. (poniedziałek-

piątek po godzinie 16:00 oraz 

soboty, niedziele i święta) - 

minimalna jednostka 

rozliczeniowa 30 min. 

23% 60,00 zł 23% 30,00 zł 23% 50,00 zł 23% 30,00 zł 23% 50,00 zł 23% 30,00 zł 

             

Wynajęcie stołu  do bilarda 

każde rozpoczęte 

3 min 

VAT brutto 

23% 1,00 zł 

 



III. BASEN KĄPIELOWY 

 

7. Basen kąpielowy 

 

  

Bilet normalny Bilet ulgowy 

Cena dla posiadaczy 

ważnego 

abonamentu na 

korty, ważnej karty  

KWS lub karnetu na  

siłownię 

Cena dla 

rezydentów ośrodka 

wypoczynkowego 

VAT cena 

brutto 

VAT cena 

brutto 

VAT cena 

brutto 

VAT cena 

brutto 

Basen - wejście jednorazowe  8% 30,00 zł 8% 20,00 zł 8% 20,00 zł 8% 10,00 zł 

Basen – wejście po godzinie 

16:00 

8% 20,00 zł 8% 12,00 zł 

    

Karta Warszawiaka/Karta 

Młodego Warszawiaka 

8% 27,00 zł 8% 18,00 zł 

    

Karta Warszawiaka/Karta 

Młodego Warszawiaka – 

wejście po godzinie 16:00 

8% 18,00 zł 8% 10,00 zł 

    

Karnet 10 wejść ważny do 

końca sezonu, w którym 

został zakupiony 

8% 250,00 zł 8% 160,00 zł 

    

Leżak (opłata za 

wypożyczenie) 
23% 8,00 zł 23% 6,00 zł 

    

Opłata za zgubienie kluczyka 

   

23% 

20,00 zł     

              

Bilet rodzinny    
  

  VAT cena brutto     
1 osoba dorosła + 2 dzieci  8% 60,00 zł     
1 osoba dorosła + 3 dzieci  8% 70,00 zł     
1 osoba dorosła + 4 dzieci 8% 80,00 zł     
1 osoba dorosła + 5 dzieci 8% 90,00 zł     

2 osoby dorosłe + 1 dziecko  8% 65,00 zł     
2 osoby dorosłe + 2 dzieci 8% 75,00 zł     
2 osoby dorosłe + 3 dzieci 8% 85,00 zł     
2 osoby dorosłe + 4 dzieci 8% 95,00 zł     

2 osoby dorosłe + 5 dzieci  8% 105,00 zł     
 
Uwagi:            
1. Bilet ulgowy na basen przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji): emerytom, rencistom, dzieciom i młodzieży do 

ukończenia 18 roku życia, studentom i osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. 

2. Bilet ulgowy na wynajęcie leżaka przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji: emerytom, rencistom i osobom z 

niepełnosprawnościami. 

3. Osoba dorosła – osoba, która ukończyła 18 rok życia. 

4. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. 

5. Dzieci do dnia 4-tych urodzin – wstęp bezpłatny, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która opłaciła bilet wstępu. 

6. Posiadacz ważnej karty KWS i Karnetu na siłownię – osoba posiadająca ważną kartę przedpłaconą, abonament na 

usługi oferowane w pawilonie rekreacyjno-sportowym Parku Kultury w Powsinie. 

7. Karnet 10 wejść do wykorzystania w sezonie, w którym został zakupiony. 

8. Leżaki to ruchome miejsca do leżenia, które można wypożyczyć w kasie basenu. W celu wynajmu leżaka należy zgłosić 

kasjerowi taką chęć. Kasjer informuje o dostępności leżaków. Za wypożyczenie leżaka pobierana jest opłata zgodnie z 

cennikiem oraz zwrotna kaucja, która jest zwracana w momencie zwrotu leżaka.  



 

 

 

IV. WYPOŻYCZALNIA SPRZETU SPORTOWEGO 

 

Aby skorzystać ze sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, na 

podstawie którego spisywane jest oświadczenie wypożyczającego o odpowiedzialności za powierzony 

sprzęt. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną. 

 

8. Sprzęt sportowy letni 
  Usługa Opis usługi Czas korzystania VAT cena 

brutto 

1 Piłka do gry 

zespołowej 

wypożyczenie 

sprzętu 

sportowego 

do 1 godziny 23% 5,00 zł 

2 Badminton ( 2 

rakietki, lotka) 
do 1 godziny 23% 10,00 zł 

3 
Kometka (siatka, 2 

rakietki, lotka) 
do 2 godzin 23% 15,00 zł 

4 
Tenis stołowy  do 1 godziny 23% 10,00 zł 

5 Siatkówka (siatka, 

piłka) 
do 3 godzin 23% 15,00 zł 

6 
Siatkówka plażowa 

(siatka, piłka, linie) 
do 2 godzin 23% 25,00 zł 

 

Mini-Golf (kij, piłeczka do 1 godziny) 

1 1 osoba/kije 23% 15,00 zł 

2 2 osoby/kije 23% 28,00 zł 

3 3 osoby/kije 23% 39,00 zł 

4 4 osoby/kije 23% 50,00 zł 

5 Kolejne osoby/kije 23% 10,00 zł 

 

 

9. Sprzęt turystyczny 

 
  

Usługa Opis usługi Czas korzystania 
Cena podstawowa Cena ulgowa* 

VAT brutto VAT brutto 

1 Leżak drewniany 

wypożyczenie 

sprzętu 

turystycznego 

zwrot min. 10 min. przed 

zamknięciem pawilonu w 

dniu wypożyczenia 

23% 8,00 zł 23% 6,00 zł 

* Ceny ulgowe- przysługują emerytom i rencistom 



 

 

10. Sprzęt sportowy zimowy    

     Cena podstawowa Cena ulgowa* 

  Usługa Opis usługi Czas korzystania VAT brutto brutto 

1 Narty 

biegowe 

NNN 

wypożyczenie sprzętu 

sportowego-zimowego 

wraz z niezbędnym 

wyposażeniem (buty, 

kije) 

do 2 godzin 23% 25,00 zł 15,00 zł 

2 Sanki do 1 godziny 

23% 5,00 zł 5,00 zł 

       

Uwagi:      
1. Aby skorzystać ze sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, na podstawie 

którego spisywane jest oświadczenie wypożyczającego o odpowiedzialności za powierzony sprzęt. W przypadku 

uszkodzenia lub utraty sprzętu wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. *Bilet ulgowy przysługuje w dni robocze (za okazaniem ważnej legitymacji): emerytom, rencistom, dzieciom i 

młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz studentom.  

 

 


