
Tekst ujednolicony  

zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika 

usług, wynajęcia obiektów oraz opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz  usług rekreacyjno-sportowych i 

wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie uwzgledniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 

4/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora 

Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia cennika usług, wynajęcia obiektów oraz 

opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz  usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych 

przez Park Kultury w Powsinie. 

 

Zarządzenie nr 1/2022 

Dyrektora Parku Kultury w Powsinie  

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cennika usług, wynajęcia obiektów oraz 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. 

- § 5 ust. 6) Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/1764/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie 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 usług świadczonych w Parku Kultury w Powsinie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1  do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się cennik wynajęcia obiektów w Park Kultury w Powsinie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2  do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Ustala się cennik opłat obowiązujących w Parku Kultury w Powsinie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3  do 

niniejszego zarządzenia. 



§ 4 

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. 

§ 5 

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. 

§ 6 

Ustala się zniżkę w wysokości 10 zł za każdą opłaconą godzinę rezerwacji stałej kortów tenisowych, pod warunkiem 

że opłacone zostaną godziny na cały miesiąc z góry.  

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Działowi ds. obsługi Parku. 

§ 6 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie. 

§ 7 

Traci moc zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 10 grudnia 2020 roku  

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

i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 

Dyrektor  

Parku Kultury w Powsinie 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie - cennik usług świadczonych w Parku Kultury w Powsinie 
1. Pływalnia odkryta 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Kto może skorzystać z usługi 

Cena usługi 
brutto 

Stawka 
podatku VAT 

1 BILET JEDNORAZOWY NORMALNY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

35,00 zł 8% 

2 
BILET JEDNORAZOWY NORMALNY Z KARTA 
WARSZAWIAKA 

Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

32,50 zł 8% 

3 BILET JEDNORAZOWY ULGOWY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 

Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz 
studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci 
i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego dokumentu 
uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej 
na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie 
pod opieką opiekuna. 

25,00 zł 8% 

4 
BILET JEDNORAZOWY ULGOWY Z KARTA 
WARSZAWIAKA 

Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 

Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz 
studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci 
i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego dokumentu 
uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej 
na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie 
pod opieką opiekuna. 

22,50 zł 8% 

5 BILET JEDNORAZOWY  NORMALNY  
Obowiązuje po godzinie 16:00.Wstęp do strefy 
płatnej, pływanie rekreacyjne. 

bilet dzienny 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

24,50 zł 8% 



6 
BILET JEDNORAZOWY  NORMALNY Z KARTĄ 
WARSZAWIAKA 

Obowiązuje po godzinie 16:00.Wstęp do strefy 
płatnej, pływanie rekreacyjne. 

bilet dzienny 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

22,00 zł 8% 

7 BILET JEDNORAZOWY ULGOWY  
Obowiązuje po godzinie 16:00.Wstęp do strefy 
płatnej, pływanie rekreacyjne. 

bilet dzienny 

Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz 
studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci 
i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego dokumentu 
uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej 
na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie 
pod opieką opiekuna. 

17,50 zł 8% 

8 
BILET JEDNORAZOWY ULGOWY Z KARTĄ 
WARSZAWIAKA 

Obowiązuje po godzinie 16:00.Wstęp do strefy 
płatnej, pływanie rekreacyjne. 

bilet dzienny 

Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz 
studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci 
i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego dokumentu 
uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej 
na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie 
pod opieką opiekuna. 

15,00 zł 8% 

9 BILET JEDNORAZOWY  Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 
Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. 
Warszawa. 

17,50 zł zwolniony 

10 BILET JEDNORAZOWY BEZPŁATNY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. bilet dzienny 
Dzieci do 5 roku życia wyłacznie pod opieką 
opiekuna. 

0,00 zł   

 



2. Sauna 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 BILET JEDNORAZOWY 
Usługa wyłącznie po wcześniejszej 
rezerwacji.  

60 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 35,00 zł 8% 

2 
BILET JEDNORAZOWY - OSOBA 
DODATKOWA 

Bilet dla dodatkowej osoby korzystającej z 
sauny w ramach rezerwacji głównej. 
Można zakupić maksymalnie 3 bilety. 

60 min. 

Osoby fizyczne od 18 roku życia. Osoby 
niepełnoletnie mogą korzystać z sauny 
wyłącznie w towarzystwie dorosłego 
opiekuna. 

15,00 zł 8% 

 
3. Siłownia 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 BILET JEDNORAZOWY NORMALNY Korzystanie z urządzeń siłowni. 
bez 

ograniczeń 

Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej na 
obiekcie. 

15,00 zł 8% 

2 BILET INSTRUKTORSKI 
Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą 
(trening indywidualny). 

bez 
ograniczeń 

Z biletu instruktorskiego może skorzystać 
osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, posiadająca uprawnienia do 
prowadzenia zajęć, ubezpieczenie OC oraz 
podpisaną umowę z Ośrodkiem. 

30,00 zł 23% 

3 KARNET "BEZ LIMITU 30" 
Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 
30 dni od zakupu karnetu. 

bez 
ograniczeń 

Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej na 
obiekcie. 

120,00 zł 8% 

4 KARNET "BEZ LIMITU 90" 
Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 
90 dni od zakupu karnetu. 

bez 
ograniczeń 

Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej na 
obiekcie. 

300,00 zł 8% 



4.Kręgielnia 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 BILET JEDNORAZOWY  

Wynajęcie toru do kręgli- jeden tor dla 
maksymalnie 8 osób. Obowiązuje od 
poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 
oraz soboty, niedziele i święta 

60 min. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

70,00 zł 8% 

2 BILET JEDNORAZOWY  
Wynajęcie toru do kręgli- jeden tor dla 
maksymalnie 8 osób. Obowiązuje od 
poniedziałku do piątku do godziny 16:00 

60 min. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

50,00 zł 8% 

2 
BILET JEDNORAZOWY Z KARTĄ 
WARSZAWIAKA 

Wynajęcie toru do kręgli- jeden tor dla 
maksymalnie 8 osób w soboty, niedziele i 
świeta w godzinach 11:00-13:00 

60 min. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

46,00 zł 8% 

 
5. Bilard 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 BILET JEDNORAZOWY Wynajęcie stołu do bilarda 60 min. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

25,00 zł 23% 

 



 
6. Korty tenisowe 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
CEGLANEJ   

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku po godzinie 16:00, soboty, niedziele 
i święta w okresie maj-wrzesień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

60,00 zł 8% 

2 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
CEGLANEJ  

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku do godziny 16:00 w okresie maj-
wrzesień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

50,00 zł 8% 

3 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ  

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku po godzinie 16:00, soboty, niedziele 
i święta w okresie maj-wrzesień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

75,00 zł 8% 

4 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ 

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku do godziny 16:00 w okresie maj-
wrzesień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

60,00 zł 8% 

5 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ 

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku po godzinie 16:00, soboty, niedziele 
i święta w okresie październik-kwiecień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

110,00 zł 8% 

6 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ  

Wynajęcie kortu od poniedziałku do 
piątku do godziny 16:00 w okresie 
październik-kwiecień 

60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

80,00 zł 8% 

 



7. Sprzęt sportowy letni 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 PIŁKA DO GRY ZESPOŁOWEJ Wypożyczenie sprzętu sportowego 60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

10,00 zł 23% 

2 BADMINTON  (2 RAKIETKI, LOTKA) Wypożyczenie sprzętu sportowego 60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

10,00 zł 23% 

3 BADMINTON (SIATKA, 2 RAKIETKI, LOTKA) Wypożyczenie sprzętu sportowego 120 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

20,00 zł 23% 

4 TENIS STOŁOWY Wypożyczenie sprzętu sportowego 60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

15,00 zł 23% 

5 SIATKÓWKA (SIATKA, PIŁKA) Wypożyczenie sprzętu sportowego 120 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

25,00 zł 23% 

6 
SIATKÓWKA PLAŻOWA (SIATKA, PIŁKA, 
LINIE) 

Wypożyczenie sprzętu sportowego 120 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

35,00 zł 23% 

7 MINI GOLF (KIJ, PIŁECZKA) Wypożyczenie sprzętu sportowego 60 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

20,00 zł 23% 

 



8. Sprzęt sportowy zimowy 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Kto może skorzystać z usługi 

Cena usługi 
brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 
WYPOŻYCZENIE NART BIEGOWYCH - 
NORMALNY 

Wypożyczenie sprzętu sportowego 120 min.  
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 

30,00 zł 23% 

2 
WYPOŻYCZENIE NART BIEGOWYCH - 
ULGOWY 

Wypożyczenie sprzętu sportowego 120 min.  

Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci 
do ukończenia 26 roku życia, emeryci i 
renciści, osoby ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego 
dokumentu uprawniającego do zniżki. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 
Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod 
opieką opiekuna. 

20,00 zł 23% 

3 SANKI Wypożyczenie sprzętu sportowego bez ograniczeń 

Osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na obiekcie. 
Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod 
opieką opiekuna. 

15,00 zł 23% 

 
 



9. Sprzęt turystyczny 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Kto może skorzystać z usługi 

Cena usługi 
brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 WYPOŻYCZENIE LEŻAKA 
Wypożyczenie sprzętu sportowego( zwrot 
min. 10 min. Przed zamknięciem pawilonu 
w dniu wypożyczenia 

bez ograniczeń 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
15,00 zł 23% 

2 WYPOŻYCZENIE LEŻAKA - ULGOWY 
Wypożyczenie sprzętu sportowego( zwrot 
min. 10 min. Przed zamknięciem pawilonu 
w dniu wypożyczenia 

bez ograniczeń 

 emeryci i renciści, osoby ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności - po okazaniu  
aktualnej legitymacji lub innego 

dokumentu uprawniającego do zniżki. 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie.  

10,00 zł 23% 

 
 
 



 
10. Ośrodek wypoczynkowy 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas 

trwania 
usługi 

Kto może skorzystać z usługi 
Cena usługi 

brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 DOMEK DWUOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę-
obowiązuje od maja do września 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
125,00 zł 8% 

2 DOMEK TRZYOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od maja do września 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
180,00 zł 8% 

3 DOMEK CZTEROOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od maja do września 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
230,00 zł 8% 

4 DOMEK DWUOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
115,00 zł 8% 

5 DOMEK TRZYOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
165,00 zł 8% 

6 DOMEK CZTEROOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 
Osoby fizyczne, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej na obiekcie. 
210,00 zł 8% 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie -cennik wynajęcia obiektów  w Parku Kultury w Powsinie 
1. Korty tenisowe 

 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Kto może skorzystać z usługi 

Cena usługi 
brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
CEGLANEJ  

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00 w okresie maj-wrzesień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

50,00 zł 23% 

2 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
CEGLANEJ  

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00 w okresie maj-wrzesień 

60 min. 
Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawa, 
w związku z prowadzeniem lekcji 
wychowania fizycznego.                              

35,00 zł zwolniony 

3 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
CEGLANEJ   

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku po godzinie 
16:00, soboty, niedziele i święta w okresie 
maj-wrzesień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

60,00 zł 23% 



4 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ 

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00, w okresie maj-wrzesień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

60,00 zł 23% 

5 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ 

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00, w okresie maj-wrzesień 

60 min. 
Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawa, 
w związku z prowadzeniem lekcji 
wychowania fizycznego.                              

40,00 zł zwolniony 

6 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ  

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku po godzinie 
16:00, soboty, niedziele i święta w okresie 
maj-wrzesień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

75,00 zł 23% 

7 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ  

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00 w okresie październik-kwiecień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

80,00 zł 23% 



8 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ  

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku do godziny 
16:00 w okresie październik-kwiecień 

60 min. 
Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawa, 
w związku z prowadzeniem lekcji 
wychowania fizycznego.                              

60,00 zł zwolniony 

9 
WYNAJĘCIE KORTU O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ 

Wyłączne korzystanie z wyznaczonego 
kortu po uprzednim podpisaniu umowy 
od poniedziałku do piątku po godziny 
16:00, soboty, niedziele i święta w okresie 
październik-kwiecień 

60 min. 

Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły 
niepubliczne, w związku z prowadzeniem 
lekcji wychowania fizycznego, organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) działające w obszarze 
sportu i rekreacji.  

110,00 zł 23% 

 



 
2. Ośrodek Wypoczynkowy 

Lp. Usługa Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Kto może skorzystać z usługi 

Cena usługi 
brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

1 DOMEK DWUOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę-
obowiązuje od maja do września 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

125,00 zł 8% 

2 DOMEK TRZYOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od maja do września 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

180,00 zł 8% 

3 DOMEK CZTEROOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od maja do września 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

230,00 zł 8% 

4 DOMEK DWUOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

115,00 zł 8% 

5 DOMEK TRZYOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

165,00 zł 8% 



6 DOMEK CZTEROOSOBOWY 
Wynajęcie domku na jedną dobę- 
obowiązuje od października do kwietnia 

doba 

Firmy, instytucje, szkoły niepubliczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

210,00 zł 8% 

7 NOCLEG 1 OSOBA- CENY DLA GRUP 
Wynajem jednego miejsca noclegowego- 
łóżko w okresie maj-wrzesień 

doba 

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób 
(firmy, instytucje, szkoły publiczne, szkoły 
niepubliczne, organizacje pozarządowe i 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 
z późn. zm.) oraz podróże służbowe 
minimum 2 osób obejmujące pobyt przez 
co najmniej 10 dni 

55,00 zł 8% 

8 NOCLEG 1 OSOBA- CENY DLA GRUP 
Wynajem jednego miejsca noclegowego- 
łóżko w okresie październik- kwiecień 

doba 

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób 
(firmy, instytucje, szkoły publiczne, szkoły 
niepubliczne, organizacje pozarządowe i 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 
z późn. zm.) oraz podróże służbowe 
minimum 2 osób obejmujące pobyt przez 
co najmniej 10 dni 

45,00 zł 8% 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie - wykaz opłat obowiązujących  w Parku Kultury w Powsinie 
 

Lp. Opłata Opis usługi 
Czas trwania 

usługi 
Cena usługi 

brutto 
Stawka podatku 

VAT 

1 Opłata za zgubienie kluczyka do szafki Opłata za zgubienie kluczyka do szafki   20,00 zł 23% 

2 Opłata za zgubienie klucza do domku turystycznego Opłata za zgubienie klucza   50,00 zł 23% 

3 Opłata za zgubienie pilota do bramy Opłata za zgubienie pilota do bramy   100,00 zł 23% 

4 Opłata za zgubienie pilota do telewizora Opłata za zgubienie pilota do telewizora   50,00 zł 23% 

5 Opłata za złamanie/zgubienie 1 szt. narty 
Opłata za uszkodzenie/zgubienie wypożyczonego 
sprzętu sportowego. 

  150,00 zł 23% 

6 Opłata za złamanie/ zgubienie 1 szt. kija do nart 
Opłata za uszkodzenie/zgubienie wypożyczonego 
sprzętu sportowego. 

  50,00 zł 23% 

7 Opłata za zgubienie butów do nart Opłata za zgubienie butów do nart   250,00 zł 23% 

8 Opłata za zniszczenie kija do mini golfa  
Opłata za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu 
sportowego. 

- 100,00 zł 23% 

9 Opłata za gubienie piłki do mini golfa Opłata za gubienie piłki do mini golfa   10,00 zł 23% 

10 Opłata za zgubienie wypożyczonego leżaka 
Opłata zagubienie wypożyczonego sprzętu 
rekreacyjnego. 

- 100,00 zł 23% 

11 
Opłata za zgubienie wypożyczonego sprzętu sportowego 
innego niż wymienione w cenniku 

Opłata zagubienie wypożyczonego sprzętu sportowego. - 100,00 zł 23% 

12 Opłata za zniszczenie rakiety do tenisa  
Opłata za zniszczenie rakiety tenisowej, opłata nie jest 
pobierana w przypadku zerwania naciągu. 

  300,00 zł 23% 

13 Opłata za zniszczenie rakietki do tenisa stołowego Opłata za zniszczenie rakietki do tenisa stołowego   30,00 zł 23% 

14 WYNAJĘCIE RAKIETY Wynajęcie rakiety tenisowej 60 min.  10,00 zł 23% 

15 WYNAJĘCIE KOSZA Z PIŁKAMI Wynajęcie kosza z piłkami 60 min.  10,00 zł 23% 
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