
Załącznik nr 18 do cennika, obowiązuje od 03.01.2022 r.  
CENNIK - USŁUGI INNE (PLN).

* Zabiegi, usługi wykonywane tylko za odpłatnością (nie w ramach pakietu leczniczego i uzdrowiskowego).
** Przy min. 3 osobach w grupie, poniżej 3 osób konsultacje indywidualne.

VAT 

% kwota

1. 87,96 zł 8 7,04 zł 95,00 zł

2. 185,19 zł 8 14,81 zł 200,00 zł

3. 92,59 zł 8 12,41 zł 105,00 zł

4. 111,11 zł 8 8,89 zł 120,00 zł

5. 87,96 zł 8 7,04 zł 95,00 zł

6. 120,37 zł 8 9,63 zł 130,00 zł

7. 166,67 zł 8 13,33 zł 180,00 zł

8.
12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł

0,19 zł 8 0,01 zł 0,20 zł

11,11 zł 8 0,89 zł 12,00 zł

0,17 zł 8 0,01 zł 0,18 zł

9.
13,89 zł 8 1,11 zł 15,00 zł

0,21 zł 8 0,02 zł 0,23 zł

12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł

0,19 zł 8 0,01 zł 0,20 zł

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE
CENY (w PLN)

1.
Gimnastyka lecznicza w basenie (30 
min.)

19,00 zł

2.
Gimnastyka lecznicza osób 
niepełnosprawnych (30 min.)

40,00 zł

Polanica Duszniki Kudowa % kwota

1.
Nauka pływania-usługa pod opieką 
instruktora (45 min.) x x x

48,78 zł 23 11,22 zł 60,00 zł

2.

       
w kompleksie "Słoneczne Termy Jan 
Kazimierz" w Dusznikach - Zdroju  oraz 
"Słoneczne Termy Zameczek i Jagusia" 
w Kudowie-Zdroju
Wymagana jest wcześniejsza 
rezerwacja terminu oraz godziny 
korzystania z  basenu na wyłączność u 
pracownika recepcji kompleksu na min. 
3 dni przed dokonaniem rezerwacji. 
Maksymalna liczba osób korzystających 
z usługi – 25.

x x 260,16 zł 23 59,84 zł 320,00 zł

3.

  y ą  (  )  
kompleksie "Słoneczne Termy Jan 
Kazimierz" w Dusznikach - Zdroju 
Wymagana jest wcześniejsza 
rezerwacja terminu oraz godziny 
korzystania z  basenu na wyłączność u 
pracownika recepcji kompleksu na min. 
3 dni przed dokonaniem rezerwacji. 
Maksymalna liczba osób korzystających 
z usługi – 25. 

x 203,25 zł 23 46,75 zł 250,00 zł

Zajęcia dla dzieci pow. 5 lat: zajęcia z animatorem, urodziny na basenie - zajecia na basenie 60 min. z wyłączeniem saun :

x x x

III. -BASEN - usługi pod opieką instruktora  - VAT 23% 

L.p. Wyszczególnienie

Dostępność zabiegów

Cena netto

VAT

Cena brutto

Słoneczne Fit Centrum czynne: poniedziałek - sobota: 15.00 - 21.00; niedziela: 10.00- 21.00

II. BASEN - usługi - gimnastyka lecznicza w basenie pod opieką fizjoterapeuty, VAT- zw.
(art.43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarow i usług)

POLANICA ZDRÓJ DUSZNIKI ZDRÓJ KUDOWA ZDRÓJ

x x x

W sobotę i niedzielę

normalne - pierwsza godzina (FN)

normalne - cena za minutę po 1 godz.

ulgowe - pierwsza godzina (FU)

ulgowe - cena za minutę po 1 godz.

Od poniedziałku do piatku

normalne - pierwsza godzina (FN)

normalne - cena za minutę po 1 godz.

ulgowe - pierwsza godzina (FU)

ulgowe - cena za minutę po 1 godz.

Karnet Full Open (5 nieograniczonych czasowo wstępów na basen, saunę i fit 
centrum)
Karnet do Słonecznego Fit Centrum (codzienny wstęp bez ograniczeń czasowych) 
dotyczy tylko Dusznik - Zdroju, ważny miesiąc od daty zakupu

Karnet Zajęcia Aerobowe  (10 wstępów)

Karnet na zajęcia Jogi - 10 wstępów - 1- godzinnych

Karnet na zajęcia Jogi - 10 wstępów - 1,5- godzinnych

Cennik 2022

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto Cena brutto

Karnet Fit Centrum (10 nieograniczonych czasowo wstępów do fit centrum)

Karnet Full Open (10 nieograniczonych czasowo wstępów na basen, saunę i fit 
centrum)

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.- GRUPA PGU zs. w POLANICY ZDROJU
CENNIK 2022 PLN

USŁUGI INNE: FIT CENTRUM, BASEN

 USŁUGI INNE * 
I. Wstęp do Słonecznego Fit Centrum (olympic gym) - usługa realizowana w kompleksach: Słoneczne Termy Wielka Pieniawa w Polanicy -Zdroju, Słoneczne Termy Jan 

Kazimierz w Dusznikach - Zdroju oraz Słoneczne Termy Zameczek w Kudowie - Zdroju 



Załącznik nr 18 do cennika, obowiązuje od 03.01.2022 r.  
CENNIK - USŁUGI INNE (PLN).

* Zabiegi, usługi wykonywane tylko za odpłatnością (nie w ramach pakietu leczniczego i uzdrowiskowego).
** Przy min. 3 osobach w grupie, poniżej 3 osób konsultacje indywidualne.

4.
Grupa 10 - 20 osób, basen na 
wyłączność x 243,90 zł 23 56,10 zł 300,00 zł

5. Grupa 5-10 osób x 121,95 zł 23 28,05 zł 150,00 zł

VAT 
% kwota

1. 92,59 zł 8 7,41 zł 100,00 zł
2. 50,93 zł 8 4,07 zł 55,00 zł
3.

12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł
0,19 zł 8 0,02 zł 0,21 zł

11,11 zł 8 0,89 zł 12,00 zł
0,18 zł 8 0,01 zł 0,19 zł

10,19 zł 8 0,81 zł 11,00 zł
0,16 zł 8 0,01 zł 0,17 zł

4.
13,89 zł 8 1,11 zł 15,00 zł
0,22 zł 8 0,02 zł 0,24 zł

12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł
0,19 zł 8 0,02 zł 0,21 zł

11,11 zł 8 0,89 zł 12,00 zł
0,18 zł 8 0,01 zł 0,19 zł

VAT 
% kwota

1. 92,59 zł 8 7,41 zł 100,00 zł
2. 50,93 zł 8 4,07 zł 55,00 zł
3.

12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł
0,19 zł 8 0,01 zł 0,20 zł

11,11 zł 8 0,89 zł 12,00 zł
0,17 zł 8 0,01 zł 0,18 zł

10,19 zł 8 0,81 zł 11,00 zł
0,16 zł 8 0,01 zł 0,17 zł

4.
13,89 zł 8 1,11 zł 15,00 zł
0,21 zł 8 0,02 zł 0,23 zł

12,04 zł 8 0,96 zł 13,00 zł
0,19 zł 8 0,01 zł 0,20 zł

11,11 zł 8 0,89 zł 12,00 zł
0,17 zł 8 0,01 zł 0,18 zł

Jeden dorosły + dziecko do lat 12* Dwoje dorosłych + 

Poniedziałek-Piątek
 Weekendy i 

Święta
Poniedziałek-

Piątek
 Weekendy i 

Święta
Poniedziałek-Piątek

Weekendy i 
Święta

Poniedziałek-Piątek Weekendy i Święta

Brutto Brutto Netto Netto Brutto Brutto Netto Netto
1 godz. 18,00  (D1) 20,00 zł 15,74 zł 17,59 zł 30,00  (D3) 32,00 zł 26,85 zł 28,70 zł
2 godz. 34,00  (D2) 38,00 zł 29,63 zł 33,33 zł 58,00   (D4) 62,00 zł 51,85 zł 55,55 zł
Każda 

kolejna 
minuta

0,35 zł 0,40 zł 0,32 zł 0,37 zł 0,35 zł 0,40 zł 0,32 zł 0,37 zł

Każde 
kolejne 
dziecko 

8,00 (D5) 6,48 zł 16,00   (D6) 6,48 zł

5.
Wstęp na tropikalną wyspę (wstęp na 
basen i sauny (60 min.)  (TW)

x x x 18,52 zł 8 1,48 zł 20,00 zł

2. Bilety ulgowe dotyczą dzieci od 3 lat, młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż.za okazaniem ważnej legitymacji.
3. Dzieci do 10 r.ż. wchodzą na basen tylko z opiekunem.
4. Bilety grupowe dotyczą grupy minimum 10 osobowej.
5. Basen czynny  od poniedziałku do soboty w godz. 7-21 oraz w niedziele i w dni świąteczne w godz. 10-21

7. Basen w kompleksie Słoneczne Termy Jagusia czynny przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w sobotę w godz. 8-15, w niedziele basen nieczynny.
8.Karnet ( 10 godz.) oraz Karnet Full Open oraz bilet Full Open nie gwarantuje pierwszeństwa wejścia, ani miejsca na basenie w momencie przepełnienia hali basenowej  lub 
rezerwacji.

VI. BASEN  - kompleks "Słoneczne Termy" Wielka Pieniawa, Jan Kazimierz, Zameczek, Jagusia - bez zalecenia lekarza i nadzoru fizjoterapeuty PKWiU - 93.11.10.0 -VAT 8%
Bilety rodzinne (Vat 8%)

*max do 3dzieci (każde kolejne dziecko )
1. Dzieci do 3 lat - bezpłatnie

1. Dzieci do 3 lat - bezpłatnie
2. Bilety ulgowe dotyczą dzieci od 3 lat, młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż.za okazaniem ważnej legitymacji.
3. Dzieci do 10 r.ż. wchodzą na basen tylko z opiekunem.
4. Bilety grupowe dotyczą grupy minimum 10 osobowej.
5. Basen w kompleksie Słoneczne Termy  Jan Kazimierz  czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8-21 oraz w niedziele i w dni świąteczne w godz. 10-21
6. Basen w kompleksie Słoneczne Termy  Zameczek czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21 oraz w niedziele i w dni świąteczne w godz. 10-21

W sobotę i niedzielę
normalne - pierwsza godzina
normalne - cena za minutę po 1 godz.
ulgowe - pierwsza godzina
ulgowe - cena za minutę po 1 godz.
grupowe - pierwsza godzina
grupowe - cena za minutę po 1 godz.

Karnet (5 godz.)
Od poniedziałku do piatku
normalne - pierwsza godzina
normalne - cena za minutę po 1 godz.
ulgowe - pierwsza godzina
ulgowe - cena za minutę po 1 godz.
grupowe - pierwsza godzina
grupowe - cena za minutę po 1 godz.

V. BASEN  - kompleks "Słoneczne Termy" Jan Kazimierz, Zameczek, Jagusia - bez zalecenia lekarza i nadzoru fizjoterapeuty PKWiU - 93.11.10.0 -VAT 8%

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto Cena brutto

Karnet (10 godz.)

W sobotę i niedzielę
normalne - pierwsza godzina (BN)
normalne - cena za minutę po 1 godz.
ulgowe - pierwsza godzina (BU)
ulgowe - cena za minutę po 1 godz.
grupowe - pierwsza godzina
grupowe - cena za minutę po 1 godz.

Karnet (10 godz.)
Karnet (5 godz.)
Od poniedziałku do piatku
normalne - pierwsza godzina (BN)
normalne - cena za minutę po 1 godz.
ulgowe - pierwsza godzina (BU)
ulgowe - cena za minutę po 1 godz.
grupowe - pierwsza godzina
grupowe - cena za minutę po 1 godz.

IV. BASEN  - kompleks "Słoneczne Termy" Wielka Pieniawa - bez zalecenia lekarza i nadzoru fizjoterapeuty 
PKWiU - 93.11.10.0 - VAT 8%

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto Cena brutto


	Załącznik prawidłowy

