
                Warszawa 10.10.2019r. 

 

Teks jednolity Cennika opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 

 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT 
ZA KORZYSTANIE Z  USŁUG  ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 

 

I. Pływalnia 

 

Po zakupieniu biletu klient otrzymuje bransoletkę z transponderem, którą otwiera bramkę i od tego momentu naliczany jest czas pobytu (60 minut)  w strefie płatnej pływalni. Po wyjściu z szatni klient może 

przyłożyć bransoletkę z transponderem do czujnika stop (czujnik zatrzymania czasu), znajdującego się przy wyjściu z szatni. Od tego momentu klient ma 15 min (za które nie płaci) na suszenie włosów, kolejkę do 

kasy i opłacenie pobytu na pływalni. Jeśli klient nie zdąży opłacić swojego pobytu w ciągu tych 15 minut, będzie musiał zapłacić za cały czas pobytu w strefie płatnej pływalni. 

Karnety są ważne rok od daty zakupu.  

 

Lp. 

 

Usługa 
Opis usługi Czas korzystania  

Wiek (status) osób 

uprawnionych 

Cena usługi 

(brutto) 

1. 

 
 

 

Bilet normalny na 

pływalnię 
 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  
w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 
Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 

14 zł 

+ za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1,20 zł 

2. 
 

 

 

 

Bilet ulgowy na 
pływalnię 

 
Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 

Dzieci i młodzież do 26 

lat z ważną legitymacją 

szkolną lub studencką. 
Emeryci, renciści oraz 

inwalidzi (wraz z 

opiekunami) z ważną 
legitymacją 

ewentualnie innym 

dokumentem 
potwierdzającym 

uprawnienia do zniżki 

9 zł 

+ za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 0,80 zł 

3. 

 

 

 

 
Bilet normalny do 

sauny oraz na 

pływalnię 
 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 
22.00 

60 minut 
Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 

18 zł 

+ za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1,50 zł 



4. 

 
 

 
 

Bilet ulgowy do 

sauny oraz  
na pływalnię 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 
oraz pływalni wielofunkcyjnej od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 
 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 

22.00 

60 minut 

Osoby powyżej 18 lat 

posiadające 

uprawnienia do ulg 

12 zł 

+ za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1 zł 

5. 
 

 

 
 

Bilet rodzinny 
„2+1” 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 

 Dwie osoby powyżej 
18 lat oraz jedno 

dziecko w wieku od 4 

do 18 lat 

28 zł + za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1 zł dorosły, 

0,50 zł dziecko 

6. 

 

 

 

 

Bilet rodzinny 
„1+2” 

 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 

Osoba powyżej 18 lat 

oraz dwoje dzieci w 

wieku od 4 do 18 lat 

23 zł + za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1 zł dorosły, 
0,50 zł dziecko 

 
 

7. 

 
 

 
 

Bilet rodzinny 

„2+2” 
 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 

Dwie osoby powyżej 

18 lat oraz dwoje dzieci 

w wieku od 4 do 18 lat 

34 zł + za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1 zł dorosły, 
0,50 zł dziecko 

8. 

 

 

 

 

Bilet rodzinny 

„2+3” 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

60 minut 

Dwie osoby powyżej 

18 lat oraz troje  dzieci 

w wieku od 4 do 18 lat 

40 zł + za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 1 zł dorosły, 

0,50 zł dziecko 

9. 
 

 

Karta magnetyczna  Konieczna do wykupienia karnetu 1 szt.  10 zł 

10. 

 

 

 

Karnet normalny 

na 
 pływalnię – 10 

godzin 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

600 minut 

Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 
120 zł 

 

 

11. 
 

 

 

 
 

Karnet normalny 

do sauny oraz na 
pływalnię – 10 

godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  
godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 

22.00 

600 minut 

Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 
uprawnień do ulg 

150 zł 



12. 

 

 
 

 
 

Karnet ulgowy na  

pływalnię – 10 
godzin 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

600 minut 

Dzieci i młodzież do 26 
lat z ważną legitymacją 

szkolną lub studencką. 

Emeryci, renciści oraz 
inwalidzi (wraz z 

opiekunami) z ważną 

legitymacją 
ewentualnie innym 

dokumentem 

potwierdzającym 
uprawnienia do zniżki 

80 zł 

13. 

 
 

 

Karnet ulgowy do 

sauny oraz na 
pływalnię – 10 

godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 
22.00 

600 minut 
Osoby powyżej 18 lat 

posiadające 

uprawnienia do ulg 
100 zł 

14. 
 

 

 
Karnet normalny 

na 

 pływalnię – 20 
godzin 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  
w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

1200 minut 
Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 
200 zł 

 

 

15. 

 
 

 

 

 

Karnet normalny 

do sauny oraz na 

pływalnię – 20 
godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 
 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 

22.00 

1200 minut 

Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 
260 zł 

16. 
 

 

 

 

 
Karnet ulgowy na  

pływalnię – 20 

godzin 
 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  
w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

1200 minut 

Dzieci i młodzież do 26 

lat z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką. 

Emeryci, renciści oraz 

inwalidzi (wraz z 
opiekunami) z ważną 

legitymacją 

ewentualnie innym 
dokumentem 

potwierdzającym 

uprawnienia do zniżki 

140 zł 

17. 
 

 

 
Karnet ulgowy do 

sauny oraz na 

pływalnię – 20 
godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  
godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 

1200 minut 
Osoby powyżej 18 lat 

posiadające 

uprawnienia do ulg 
180 zł 



22.00 

18. 

 
 

 

Karnet normalny 
na 

 pływalnię – 50 

godzin 
 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

3000 minut 

Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 
uprawnień do ulg 

450 zł 

 

19. 
 

 

 
 

Karnet normalny 

do sauny oraz na 

pływalnię – 50 
godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 
22.00 

3000 minut 
Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 
600 zł 

20. 

 

 

 

 

 

Karnet ulgowy na  
pływalnię – 50 

godzin 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

3000 minut 

Dzieci i młodzież do 26 

lat z ważną legitymacją 

szkolną lub studencką. 
Emeryci, renciści oraz 

inwalidzi (wraz z 

opiekunami) z ważną 
legitymacją 

ewentualnie innym 

dokumentem 

potwierdzającym 

uprawnienia do zniżki 

320 zł 

21. 
 

 

 

Karnet ulgowy do 
sauny oraz na 

pływalnię – 50 

godzin 
 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 
oraz pływalni wielofunkcyjnej od 

poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 
 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 

22.00 

3000 minut 

Osoby powyżej 18 lat 

posiadające 

uprawnienia do ulg 
430 zł 

22. 

 
 

 

Karnet normalny 
na 

 pływalnię – 100 

godzin 
 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

6000 minut 

Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 
uprawnień do ulg 

800 zł 

 

 
23. 

 

 
 

 

 

Karnet normalny 
do sauny oraz na 

pływalnię – 100 

godzin 
 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 
22.00 

6000 minut 
Osoby powyżej 18 lat i 

nie posiadające 

uprawnień do ulg 
1000 zł 



24. 

 

 
 

 
 

Karnet ulgowy na  

pływalnię – 100 
godzin 

 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, od 

poniedziałku do piątku  
w godzinach od 6.00 do 22.00  

w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00 

6000 minut 

Dzieci i młodzież do 26 
lat z ważną legitymacją 

szkolną lub studencką. 

Emeryci, renciści oraz 
inwalidzi (wraz z 

opiekunami) z ważną 

legitymacją 
ewentualnie innym 

dokumentem 

potwierdzającym 
uprawnienia do zniżki 

600 zł 

 

25. 

 
 

 

Karnet ulgowy do 

sauny oraz na 
pływalnię – 100 

godzin 

 

Korzystanie z sauny w godz. 6.00-8.00 i w  

godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku 

oraz pływalni wielofunkcyjnej od 
poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00-22.00. 

 W soboty, niedziele i święta od 8.00 do 
22.00 

6000 minut 
Osoby powyżej 18 lat 

posiadające 

uprawnienia do ulg 
800 zł 

26 

Pozwolenie 
uprawniające do 

prowadzenia 

indywidualnych 
lekcji nauki 

pływania 

Pozwolenie uprawnia do prowadzenia 

indywidualnej nauki pływania na terenie 

pływalni OSiR Włochy przez osoby do tego 
uprawnione 

15 dni 

Każde pozwolenie jest 

imienne i korzystać z 
niego może tylko jedna 

osoba brak zniżek na 

produkt 

220 zł 

27 

Wynajem całej 

pływalni  Wynajem całej pływalni 6 torów basenu 

sportowego i basen rekreacyjny  
60 minut   1200 zł  

28. 

 

 

 

 
Bilet Weterana  

Darmowa pierwsza godzina dla weteranów w 
soboty i niedziele  

60 minut  

Osoby które posiadają 

legitymację członka 

Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  

60 minut za darmo + za każde rozpoczęte kolejne 5 min – 0,80 zł 

29. 
 

 
Nauka pływania  

 

Nauka pływania prowadzona przez 

instruktora w grupie do 15 osób (lekcja trwa 
45 min) 

60 minut Osoby powyżej 18 lat 28 zł 

30. 

 

Nauka pływania  

         Dzieci i 

młodzieży 

Nauka pływania prowadzona przez 

instruktora w grupie do 12 osób (lekcja trwa 

45 min, dzieci 5-6 lat – 30 min) 

60 minut 
Dzieci i młodzież od 5 

do 18 roku życia 
24 zł 

31. 
 

 
Wynajem  toru 

Wynajem toru dla grupy do 8 osób 60 minut  150 zł 



32. 
 

Wynajem basenu 
rekreacyjnego 

Wynajem dla grupy do 20 osób 60 minut  150 zł 

33. 

 

 

Wynajem brodzika 
Wynajem brodzika dla grupy do 15 osób 60 minut  150 zł 

34 
Wynajem brodzika 

(jeden tor) 

Wynajem brodzika jeden tor dla grupy do 8 

osób 
60 minut  50 zł  

35. 
 

Wynajem basenu 

rekreacyjnego i 

brodzika 
Wynajem brodzika dla grupy 35 osób 60 minut  250 zł 

36. 

Bilet na pływalnię 
z kartą 

Warszawiaka 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w 

godzinach otwarcia pływalni  

60 minut bez 

sauny 

Osoby posiadające 

kartę Warszawiaka 
12 zł 

37. 

 

Opłata za 

zagubiony lub 
złamany kluczyk 

do szafki 

ubraniowej 

   50 zł 

38. 

Pozwolenie 
uprawniające do 

prowadzenia 

indywidualnych 
lekcji nauki 

pływania 

Pozwolenie uprawnia do prowadzenia 

indywidualnej nauki pływania na terenie 

pływalni OSiR Włochy przez osoby do 
tego uprawnione 

miesiąc 

Każde pozwolenie 
jest imienne i 

korzystać z niego 

może tylko jedna 
osoba brak zniżek 

na produkt  

400 zł 

39. 
Opieka 

instruktorska 
Opieka jednego instruktora grupy do 15 

osób 
Jedna lekcja  40 zł 

40 
Karnet open 

imienny 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6.00 do 22.00 

w soboty, niedziele  i święta od 8.00 do 

22.00 

Bez ograniczeń 

czasowych, 
bilet ważny 

miesiąc od dnia 

zakupu  

 180 zł 

41 
Karnet open 

imienny ulgowy 

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej, 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6.00 do 22.00 

w soboty, niedziele  i święta od 8.00 do 
22.00 

Bez ograniczeń 
czasowych, 

bilet ważny 

miesiąc od dnia 
zakupu  

Dzieci i młodzież do 
26 lat z ważną 

legitymacją szkolną 

lub studencką. 
Emeryci, renciści 

oraz inwalidzi (wraz 

z opiekunami) z 
ważną legitymacją 

ewentualnie innym 

dokumentem 
potwierdzającym 

140 zł  



uprawnienia do 
zniżki 

42 

 

Bilet na 
pływalnię z 

kartą Młodego 

Warszawiaka  

Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w 

godzinach otwarcia pływalni  

60 minut bez 

sauny 

Osoby do 26 roku 

życia posiadające 

kartę Młodego 
Warszawiaka 

7 zł  

Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie pod opieką osób pełnoletnich, które opłacają wstęp zgodnie z cennikiem. 

 

 

II. Hala sportowa 

Lp. 

 

Usługa 
Opis usługi Czas korzystania  

Wiek (status) osób 

uprawnionych 
Cena usługi (brutto) 

1. 

 

 
Wynajem hali 

sportowej 
Cała hala 60 minut  300,00 zł 

2. 

 

    

Wynajem hali 
sportowej 

1 sektor 60 minut  110,00 zł 

3. 

 

Wynajem hali 

sportowej 

Wynajem hali sportowej do godz.17.00 

oraz po godz. 22.00 od poniedziałku do 

piątku 

60 min.  210,00 zł 

4. 

 

Wynajem hali 

sportowej 

Wynajem hali sportowej w soboty i 

niedziele 
60 min.  210,00 zł 

5. 

 

Wynajem hali 

sportowej na 
imprezy 

sportowe 

Cała hala 60 min  350 zł 

6. 

 

Wynajem hali 
sportowej w 

okresie letnim 

Wynajem hali sportowej od 01.06 do 

31.08 
60 min  210,00 zł 

7. 
 

Wynajem hali 

sportowej 

Wynajem hali    sportowej           (I sektor) 

do godz.17.00 oraz po godz. 22.00 od 
poniedziałku do piątku 

60 min.  80,00 zł 

8. 
 

Obsługa audio 

oraz obsługa 
tablicy  podczas 

zawodów 

sportowych na 
hali  

Obsługa audio oraz obsługa tablicy  

podczas zawodów sportowych na hali 
60 min.  35 zł 

9. 
Wynajem hali 

sportowej w 

 

Wynajem hali sportowej od 01.06 do 

 

60 minut 

 

 

 

80,00 zł 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. Wynajem pomieszczeń 
 

 

 

Lp. 

 

Usługa 
Opis usługi Czas korzystania  Uwagi Cena usługi (brutto) 

1. 

 
 

 

Parking Korzystanie z miejsca parkingowego w 

garażu podziemnym jednorazowo 
30 minut  

1,5 zł 

+ za każde rozpoczęte kolejne 30 min – 1,5 zł 

2. 

 

 

Parking – karnet 
Korzystanie z miejsca parkingowego w 

garażu podziemnym całodobowo 
Miesiąc 

Wynajem powyżej 6 

miesięcy oraz więcej 

niż 10 miejsc 

parkingowych zniżka 

20% 

300 zł 

3. 

Parking – karnet 
Korzystanie z miejsca parkingowego w 

garażu podziemnym całodobowo 
14 dni  170 zł 

4. 

Parking – karnet 
Korzystanie z miejsca parkingowego w 

garażu podziemnym całodobowo 
7 dni  90 zł 

5. 

Opłata za zgubienie 

biletu 
parkingowego 

   30 zł 

6. 

 

Wynajem 

powierzchni 
 60 min.  200 zł 

okresie letnim 

jeden sektor 

31.08 

jeden sektor 



 OSiR do celów 
promocyjnych i 

reklamowych 

7. 

 
Parking – karnet 

Korzystanie z miejsca parkingowego w 

garażu podziemnym całodobowo 
Miesiąc 

Wynajem 

całodobowo w dni 

powszednie bez 

weekendów (sobota 

niedziela) oraz dni 

świątecznych 

220 zł  

8. 

Parking – karnet Karnet pracowniczy, korzystanie z miejsca 

parkingowego w garażu podziemnym 
całodobowo 

Miesiąc  120,00 zł  

 

 
IV. Cennik powierzchni podłogi i przestrzeni 

 

Lp. 

 

Przeznaczenie 
Powierzchnia podstawowa Czas korzystania  Uwagi Cena usługi (brutto) 

1. 

 

 

Automat 

vendingowe 
Za każde rozpoczęte 0,50 m² Miesiąc  250 zł 

2. 

 

Naklejka 

reklamowa 
 

Za każde rozpoczęte 0,1 m² Miesiąc  40 zł 

3. 

Sampling - 

rozdawnictwo 

próbek 
produktów oraz 

dystrybucja 

ulotek 

 Cały dzień  50 zł 

4. 

Standy, roll up, 

reklama stojąca 
za każdy rozpoczęty         1 m² miesiąc  60 zł 

5. 

Ulotki 

umieszczone  w 
recepcji  

 miesiąc  50 zł 

6. 

Reklama na 

stronie 
internetowej 

OSiR Włochy 

 miesiąc  70 zł 

7. 

Plakat 

reklamowy 
za każde rozpoczęte       0,5 m²  miesiąc  50 zł 

8. 

Standy, roll up, 

reklama stojąca za każdy rozpoczęty         1 m² miesiąc 
Usługa dostępna 

dla najemców osir 

Włochy którzy 

30 zł 



posiadają umowę 

na wynajem nie 

krócej niż 6 

miesięcy i mają 

statut 

stowarzyszenia 

nieprowadzącego 

działalności 

gospodarczej 

 
 

V. Cennik powierzchni ściany itp. 

 

 

Lp. 

 

Przeznaczenie 
Powierzchnia podstawowa Czas korzystania  Uwagi Cena usługi (brutto) 

1. 

 
Baner, rama, afisz, 

itp. 

Za każde rozpoczęte 1 m² Miesiąc 

Usługa dostępna dla 

najemców osir 

Włochy którzy 

posiadają umowę na 

wynajem nie krócej 

niż 6 miesięcy i mają 

statut stowarzyszenia 

nieprowadzącego 

działalności 

gospodarczej 

50 zł 

2. 

 

 
Baner, rama, afisz, 

itp. 
Za każde rozpoczęte 1 m² Miesiąc  100 zł 

 

VI. Cennik powierzchni zewnętrznych 
 

Lp. 

 

Przeznaczenie 
Powierzchnia podstawowa Czas korzystania  Uwagi Cena usługi (brutto) 

1. 

 

 

Baner 
Za każdy rozpoczęty m² Miesiąc   Na elewacji 150 zł 

2. 

 

 

Baner w Parku 
Kotańskiego lub na 

lodowisku 

Za każdy rozpoczęty m² Miesiąc 

  Baner wiszący na 

zewnątrz w parku 
Kotańskiego lub 

wewnątrz lodowiska  

25 zł 

 



Na podstawie zarządzenia nr 3435/2006 wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26. 04. 2006 roku w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych 

przez jednostki organizacyjne m. st. Warszawy w zakresie sportu , turystyki i wypoczynku Dyrektor OSiR może stosować zniżki do 50% ceny podstawowej danej usługi w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to zmniejszenia dochodów budżetu m.st. Warszawy. W tym celu dyrektor wydaje odrębne zarządzenie, które podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń OSiR, a także umieszczając 
odpowiednią informację przy kasie, jednocześnie zobowiązując sprzedawcę do informowania korzystających o wprowadzonych zniżkach. Dyrektor OSiR może także w uzasadnionych indywidualnych przypadkach podwyższać ceny 

wyżej wymienionych usług o 50% ceny podstawowej. 

 


