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WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT 

ZA KORZYSTANIE Z  USŁUG  ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 

I. Pływalnia 

 Do bezpłatnego korzystania z pływalni w ramach wejść indywidualnych uprawnione są: dzieci do ukończenia czwartego roku życia 

pod opieką osób dorosłych (osoba dorosła wnosi opłatę zgodnie z cennikiem).  

 Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej możliwe jest, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w soboty, 

niedziele i święta, od 8.00 do 22.00.                                                 

 Po zakupieniu biletu klient otrzymuje kluczyk z transponderem, który otwiera bramkę i od tego momentu naliczany jest czas pobytu 

(60 minut) w strefie płatnej pływalni. Po wyjściu z szatni klient może przyłożyć kluczyk 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 opuszczenie strefy płatnej. W przypadku przekroczenia darmowego limitu 15 min, płatność będzie naliczona za cały przekroczony 

czas. 

 

LP. BILET CZAS 

KORZYSTANIA 

CENA 

(BRUTTO) 

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU      

POBYTU W STREFIE PŁATNEJ 

(Za każde rozpoczęte kolejne 5 minut) 

1. Normalny 60 minut 14 zł 1,20 zł 

2. 

 

Ulgowy 
Dzieci, młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną 

lub studencką, emeryci, renciści, inwalidzi z ważną 

legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia do zniżki 

60 minut 

 

 

9 zł 

 

0,80 zł 

 

3. Normalny – sauna + pływalnia 60 minut 18 zł 1,60 zł 

4. 

 

Ulgowy – sauna + pływalnia  
Osoba powyżej 18 lat, posiadająca uprawnienia do 

zniżki 

60 minut 12 zł 

 

1,00 zł 

 

5. Poranny normalny(6:00 – 8:00)             

Tylko w dni powszednie 

60 minut 

 

 

10 zł 

 

1,00 zł 
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6. Poranny ulgowy (6:00 – 8:00) 

Tylko w dni powszednie 
Dzieci, młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną 

lub studencką, emeryci, renciści, inwalidzi z ważną 

legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia do zniżki 

60 minut 6 zł 0,50 zł 

 

7. Z kartą Warszawiaka 
Posiadacz Karty Warszawiaka 

60 minut bez sauny 12 zł 1,20 zł 

 

8. Z kartą Młodego Warszawiaka 
Posiadacz Karty Młodego Warszawiaka 

60 minut bez sauny 7 zł 0,80 zł 

 

9. Weteran i poszkodowany Weteran 
Członek Korpusu Weteranów Walko o Niepodległość 

Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 62² ust, 

2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 276 z późn.zm.) 

60 minut 

 

 

 

bezpłatne 0,80 zł 

 

10. 

 

 

Bilet dla osoby z niepełnosprawnościami 
Osoba z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, za okazaniem ważnego dokumentu 

uprawniającym do zniżki oraz jej opiekun  

60 + 20 minut 

(20 dodatkowych 

minut na przebranie) 

 

9 zł 0,80 zł 

 

11. Normalny z kartą Dużej Rodziny 
Posiadacz Karty Dużej Rodziny 

60 minut bez sauny 11 zł 1,20 zł 

 

12. Ulgowy z kartą Dużej Rodziny 
Posiadacz Karty Dużej Rodziny uprawniony do zniżki 

60 minut bez sauny  

6 zł 

0,80 zł 

 

13. Rodzinny „2+1” 
Dwie osoby powyżej 18 lat oraz dziecko 

60 minut 28 zł 0,50 zł – dziecko, 1 zł – dorosły 

 

14. Rodzinny „1+2” 
Osoba powyżej 18 lat oraz dwoje dzieci 

60 minut 23 zł 1 zł – dorosły, 0,50 zł – dziecko 

 

15. 

 

Rodzinny „2+2” 
Dwie osoby powyżej 18 lat oraz dwoje dzieci 

60 minut 34 zł 

 

1 zł – dorosły, 0,50 zł – dziecko 

 

16. Bilet Seniora - zajęcia 
Zajęcia dla emerytów i rencistów po 55 roku życia z 

ważną legitymacją emeryta lub rencisty 

60 minut bez sauny 

w strefie płatnej 

 

5 zł 0,80 zł 
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17. Weekendowy bilet Seniora 
Emeryci i renciści po 55 roku życia z ważną legitymacją 

emeryta lub rencisty 

60 minut bez sauny 

(ważny od 15.00 do 

22.00) 

5 zł 0,80 zł 

 

  

KARNETY 

KARNET CZAS KORZYSTANIA NORMALNY ULGOWY 

1. Pływalnia – 10 godzin 600 minut 120 zł 80 zł* 

2. Pływalnia – 20 godzin 1200 minut 200 zł 140 zł* 

3. Pływalnia – 50 godzin 3000 minut 450 zł 320 zł* 

4. Pływalnia – 100 godzin 6000 minut 800 zł 600 zł* 

5. Sauna + pływalnia – 10 godzin 600 minut 150 zł 100 zł** 

6. Sauna + pływalnia – 20 godzin 1200 minut 260 zł 180 zł** 

7. Sauna + pływalnia – 50 godzin 3000 minut 600 zł 430 zł** 

8. Sauna + pływalnia – 100 godzin 6000 minut 1000 zł 600 zł** 

9. OPEN imienny 
 

Bez ograniczeń czasowych, karnet 

ważny miesiąc od dnia zakupu 

180 zł 140 zł* 

10. 

 

Karta magnetyczna 
Jednorazowa opłata za kartę magnetyczną 

1 szt. 

 

10 zł 

 

*Ulgowy – Osoby uczące się (do 26 lat) z ważną legitymacją szkolną lub studencką, emeryci, renciści, inwalidzi (wraz z opiekunami), z ważną 

legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki. Dziecko niepełnosprawne z opiekunem; osoba niepełnosprawna o stopniu 
umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.                                                                                          

**Ulgowy – Osoba powyżej 18 lat, posiadająca uprawnienia do zniżki. 

NAUKA PŁYWANIA, AQUA AEROBIK 

1. Nauka pływania 
Osoby powyżej 18 lat. 

Nauka pływania prowadzona przez instruktora w grupie  
do 15 osób (lekcja trwa 45 minut) 

60 minut 28 zł/osoba 1,50 zł 

 

2. Nauka pływania dzieci i młodzieży 
Dzieci i młodzież od 5 do 18 roku życia. 

Nauka pływania prowadzona przez instruktora w grupie  
do 15 osób (lekcja trwa 45 minut) 

60 minut 24 zł 1,20 zł 

 

 

3. Opieka instruktorska (1 lekcja) 
Opieka instruktora OSiR Włochy do 15 osób 

45 minut    50 zł 
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POZOSTAŁE USŁUGI 

1. Opłata za zagubiony lub złamany kluczyk 

do szafki ubraniowej do szafki ubraniowej 

                                    40 zł 

2. Pozwolenie uprawniające do prowadzenia 

indywidualnych lekcji nauki pływania 
Każde pozwolenie jest imienne i korzystać z niego 

może tylko jedna osoba (wymagana umowa) 

Opłata miesięczna 400 zł 

 

WYNAJEM 

1. Wynajem całej pływalni 60 minut 1000 zł 

2. Wynajem  toru 
Wynajem toru dla grupy do 8 osób 

60 minut 150 zł 

 

3. Wynajem basenu rekreacyjnego lub brodzika 
Wynajem dla grupy do 15 osób 

60 minut 150 zł 
 

4. Wynajem brodzika (jeden tor) 
Wynajem brodzika - jeden tor dla grupy do 5 osób 

60 inut 50 zł 

 

II. Hala sportowa 

Lp. USŁUGA CZAS 

KORZYSTANIA 

CENA USŁUGI ( BRUTTO) 

1. Wynajem hali na wydarzenie sportowe 
Cała hala 

60 minut 
 

350 zł 
 

2. Wynajem hali sportowej do celów promocyjnych i reklamowych 
(targi, konwenty, konferencje, reklamy telewizyjne, inne) 

60 minut 400 zł 

3. Wynajem hali sportowej 

Wynajem hali sportowej w godz. 17.00 – 22.00, od poniedziałku do piątku 

60 minut 300 zł 

 

4. Wynajem hali sportowej 
Wynajem hali sportowej do godziny 17.00 oraz po godzinie 22.00 od poniedziałku do piątku 

60 minut 210 zł 

5. Wynajem I sektora hali sportowej 
Wynajem I sektora od poniedziałku do piątku 

60 minut 110 zł 

6. Wynajem I sektora hali sportowej 
Wynajem I sektora do godziny 17.00 oraz po godzinie 22.00 od poniedziałku do piątku 

60 minut 80 zł 
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7. Wynajem hali sportowej 
Wynajem hali sportowej w soboty i niedziele 

60 minut 210 zł 

 
8. Wynajem I sektora hali Sportowej 

Wynajem I sektora w soboty i niedziele 
60 minut 80 zł 

 

9. Wynajem hali sportowej w okresie letnim 
Wynajem hali sportowej od 01.06 do 31.08 

60 minut 210 zł 

 
10. 

 
Wynajem I sektora hali sportowej w okresie letnim 

Wynajem I sektora od 01.06 do 31.08 
60 minut 80 zł 

11. Wynajem małej hali sportowej 60 minut 80 zł 

12. Wynajem hali sportowej  dla szkół 
Szkoły prowadzące zajęcia na podstawie umowy 

60 minut 150 zł (netto) 
184,50 zł (brutto) 

13. Wynajem I sektora hali sportowej dla szkół 
Szkoły prowadzące zajęcia na podstawie umowy 

60 minut 50 zł (netto) 
61,50 zł (brutto) 

14. Wynajem małej hali sportowej dla szkół 60 minut 50 zł (netto) 
61,50 zł (brutto) 

15. 
 

Opieka instruktorska(1 lekcja) 

Opieka instruktora OSiR Włochy 

45 minut 
 

50 zł 

16. Obsługa audio oraz obsługa tablicy 
Obsługa audio oraz tablicy wyników podczas zawodów sportowych na hali sportowej 

 
60 minut 

35 zł 

17. Wynajem powierzchni użytkowej w magazynku hali sportowej 

Podmioty/osoby prowadzące zajęcia sportowe, na podstawie umowy. 

Miesiąc 150 zł 

 

III. Parking 

Lp. USŁUGA CZAS 

KORZYSTANIA 

CENA USŁUGI 

(BRUTTO) 

1. Parking 
Korzystanie z miejsca parkingowego w garażu podziemnym jednorazowo 

30 minut 1,50 zł +1,50 zł 

(za każde rozpoczęte kolejne 30 minut) 

2. Parking – karnet 
Korzystanie z miejsca parkingowego w garażu podziemnym całodobowo 

Miesiąc 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 



6 
 

5. Parking – karnet – dni powszednie 
Korzystanie z miejsca parkingowego w garażu podziemnym całodobowo 

(Wynajem całodobowo w dni powszednie bez weekendów oraz dni 

świątecznych) 

Miesiąc 220 zł 

6. Opłata za zagubienie biletu 

Opłata za zgubienie lub zniszczenie biletu parkingowego 

30 zł 

 

IV. Cennik powierzchni OSIR 

WYNAJEM POWIERZCHNI PODŁOGI I PRZESTRZENI 

Lp. PRZEZNACZENIE POWIERZCHNIA 
PODSTAWOWA 

CZAS KORZYSTANIA CENA 

USŁUGI 

(BRUTTO) 

1. Automaty Vendingowe Za każde rozpoczęte 0,5 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. Standy, roll up, reklama stojąca 
Usługa dostępna dla najemców OSiR Włochy, którzy posiadają 

umowę na wynajem nie krócej niż 6 miesięcy i mają statut 
stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej 

Za każdy rozpoczęty 1 m2 Miesiąc 30 zł 
 
 

6. Ulotki 
Ulotki umieszczone w recepcji, stojakach 

Miesiąc 50 zł 
 

7. Reklama w mediach 
Reklama na stronie internetowej, portalach społecznościowych 

OSiR Włochy 

Miesiąc 70 zł 
 

8. Plakat reklamowy Za każde rozpoczęte 0,5 m2 Miesiąc 50 zł 
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WYNAJEM POWIERZCHNI ŚCIANY itp. 

Lp. PRZEZNACZENIE POWIERZCHNIA 

PODSTAWOWA 

CZAS KORZYSTANIA CENA 

USŁUGI 

(BRUTTO) 

1. 
 
 

Baner, rama, afisz, itp. 
Usługa dostępna dla najemców OSiR Włochy, którzy posiadają 

umowę na wynajem nie krócej niż 6 miesięcy i mają statut 
stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej 

Za każdy rozpoczęty 1 m2 

 

 

Miesiąc 

 

50 zł 

 

 

2. Baner, rama, afisz, itp. Za każdy rozpoczęty 1 m2 Miesiąc 100 zł 

3. Baner 

Na elewacji 

Za każde rozpoczęty 1 m2 Miesiąc 150 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. 


