
Zarządzenie nr 7/2019 

Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze 

z dnia 11 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne 

świadczone przez Krytą Pływalnię Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: § 41 ust. 5 i 6 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 

Górze. 

 

 

§ 1 

Określone w cenniku opłaty dotyczą usług komercyjnych, takich jak kąpiele w basenie 

sportowym oraz korzystanie z sauny suchej. Ceny określone w niniejszym cenniku są cenami 

brutto. 

 

§ 2 

1. Cena biletu jednorazowego uprawniającego do korzystania z basenu pływackiego i sauny 

przez 1,5 godziny wynoszą odpowiednio: 

1) 10 zł – bilet dla studenta KPSW; 

2) 12 zł – bilet dla pracownika KPSW oraz emeryta, dla którego KPSW była ostatnim 

pracodawcą przed uzyskaniem prawa do emerytury; 

3) 17 zł – bilet podstawowy. 

2. Cena biletu za korzystanie wyłącznie z sauny wynosi 11 zł z 1 godzinę. 

 

§ 3 

Cena karnetu wynosi odpowiednio: 

 

 

 

§ 4 

1. Bilet lub karnet można zakupić w kasie pływalni od poniedziałku do piątku, w godzinach 

15:00-19:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00. 

2. Opłata za bilet oraz karnet jest opłatą stałą i nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu 

w przypadku niewykorzystania przysługującego czasu. 

 

 Karnet: basen i sauna Osoba uprawniona Ważność Cena 

1 4 wejścia po 1,5 godz. Student KPSW 1 miesiąc 36 zł 

2 4 wejścia po 1,5 godz. Pracownik KPSW oraz emeryt dla 

którego KPSW była ostatnim 

pracodawcą przed uzyskaniem 

prawa do emerytury lub  

1 miesiąc 44 zł 

3 4 wejścia po 1,5 godz. Każdy użytkownik 1 miesiąc 64 zł 

4 8 wejścia po 1,5 godz. Każdy użytkownik 2 miesiąc 120 zł 

 Karnet na saunę Osoba uprawniona Ważność Cena 

 4 wejścia po 1 godz. Każdy użytkownik 1 miesiąc 40 zł 



 

§ 5 

1. Ceny udostępnienia toru pływackiego wynoszą odpowiednio: 

1) 80 zł za godzinę przy wykorzystaniu 40 godzin miesięcznie lub więcej; 

2) 90 zł za godzinę przy wykorzystaniu mniej niż 40 godzin miesięcznie.”. 

1. Minimalnym czasem korzystania toru pływackiego jest jedna godzina. Przy korzystaniu 

dłuższym niż jedna godzina obowiązuje dopłata za każde rozpoczęte 30 minut. 

2. Na jednym torze pływackim może przebywać nie więcej niż 10 osób. 

3. Wynajem toru możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji u kierownika Pływalni KPSW. 

 

§ 6 

Za zniszczenie lub zgubienie transpondera służącego do otwierania szafek basenowych 

obowiązuje opłata w wysokości 50 zł. 

§ 7 

Traci moc zarządzenie nr 4/2018 Kanclerza KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r. 

oraz jego późniejsze zmiany. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2020. 

 

 


