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ZARZĄDZENIE NRAB../2021

Dyrektor 23 Wojskowego Szpitala

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku -

Zdroju z dnia 01.12.2021 w sprawie odpłatności za świadczone usługi w zakresie miejsc

noclegowych.

ZARZADZAM

sl

1.

W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych wynikających ze Statutu wydzielić
odpłatne usługi w zakresie:
1)

Miejsca noclegowe

Ceny za noclegi dla zorganizowanych grup (powyżej 10 osób) będą ustalone w drodze
negocjacji na podstawie zawartej umowy.

2.

Miejscem wykonywania usług, o których mowa $
Szpitala

1.

1 ust.

1

są obiekty 23 Wojskowego

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju.

Cennik usług, o których mowa

$1

82

ust.

1

określa załącznik Nr

1

do niniejszego

zarządzenia.

3.

Regulamin dla gości hotelowych określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

83

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 7/2021 z

dnia 04.02.2021r w sprawie odpłatności za świadczone usługi w zakresie miejsc
noclegowych.

84

+

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2022 r.

Załącznik Nr
Do Zarządzenia Nr 28/2021 Dyrektora 23 WSZUR
zdnia 01.12.2021
1

__
MIEJSC NOCLEGOWYCH

23 WOJSKOWEGO SZPITALA

CENNIK
OBIEKTACH SANATORYJNYCH
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO

W

CENY OBOWIĄZUJĄCE W TERMINIE 14.04.2022

20.04.2022
28.04.2022 — 09.05.2022
19.12.2022— 02.01.2023
(z uwzględnieniem podatku VAT ceny brutto)
Lp.
Rodzaj pokoju
Cena za dobę zł
__PWS_
/z
aneksem
100 — za osobę
Pokój jednoosobowy
kuchennym/ |
_PWS_
/z aneksem kuchennym/
95 — za osobę
Pokój dwuosobowy
PWS
85 — za osobę
Pokój trzyosobowy
z aneksem kuchennym/
4
balkonem
95 — za osobę
Pokój jednoosobowy PWS
5
Pokój jednoosobowy PWS bez balkonu
90 — za osobę
6_
Pokój jednoosobowy typu studio
80 — za osobę
75 — za osobę
7__|Pokój dwuosobowy PWS
studio
Pokój dwuosobowy typu
65 — za osobę
65 — za osobę
Pokój wieloosobowy_PWS
10_|
55 — za osobę
Pokój wieloosobowy typu studio
—

-

/

/z

2__|

3__

8_

9__|

CENY OBOWIĄZUJĄCE

-poza wymienionymi

wyżej

terminami.

(z

Lp. |

uwzględnieniem podatku

3

4__|

3

6
7__|

8

9

10_|

1.

2.

- ceny brutto)
Cena
za dobę zł

Rodzaj pokoju
PWS /z aneksem kuchennym/
Pokój jednoosobowy__
PWS_ /z aneksem kuchennym/
Pokój dwuosobowy
PWS
Pokój trzyosobowy
z aneksem kuchennym/
balkonem
Pokój jednoosobowy PWS
PWS
balkonu
Pokój jednoosobowy
Pokój jednoosobowy typu studio
PWS
Pokój dwuosobowy
Pokój dwuosobowy typu studio
Pokój wieloosobowy_ PWS
Pokój wieloosobowy typu studio

/ zbez

2__

VAT

W przypadku braku pokoi
osoby) według cennika

jak

1.

3.

4

.

za osobę
— za osobę
— za osobę
70 — za osobę
60 — za osobę
65 — za osobę
50 — za osobę
50 — za osobę
45 — za osobę

osobowych opłata za pokój 2 lub

—

3

osobowy (dla

1

za pokój osobowy.
w/w wymienionego cennika miejsc noclegowych.
Dzieci do lat 3 bez dodatkowego miejsca noclegowego — bezpłatnie,
Dzieci do 3 lat — osobne miejsce noclegowe — 35
Powyżej 3 lat — zgodnie z w/w cennikiem,
Gości hotelowych obowiązuje przestrzeganie „Regulaminu gości hotelowych”

Willa „A”
2.

1

80- za osobę

75
65
75

1

zł,

PWS

- pełen

węzeł sanitarny.

1.

Zasady opłaty za pobyt:
a) Całą należną kwotę należy wpłacić w Kasie Głównej Szpitala lub w Punkcie
Kasowym BOK w dniu przyjazdu, jeżeli termin pobytu jest dłuższy niż jeden
dzień, najpóźniej do 2 dni od rozpoczęcia pobytu.

2.

Rezygnacja z pobytu:
a.

W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych
śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny —
niewykorzystana opłata zostanie zwrócona.

-

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 28/2021 Dyrektora 23 WSZUR
zdnia 01.12.2021

„Regulaminu gości hotelowych”

jest na dobę hotelową.
rozpoczyna się o godz. 16: 00 i kończy o godz.

Pokój wynajmowany
Doba hotelowa

14:00.

Wszelkie opłaty za pobyt i usługi dodatkowe ( TV, miejsce parkingowe, opłata
uzdrowiskowa) muszą być uregulowane w całości w dniu przyjęcia.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjęcia, gość hotelowy
powinien zgłosić w Biurze Obsługi Kuracjusza do godziny 10: 00 dnia
poprzedzającego planowany wyjazd.
23

.

WSZUR

uwzględnia

życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych

możliwości.
Do zameldowania wymagany

6.

jest dowód

Przy przyjęciu należy uzupełnić

.

i

osobisty lub paszport.

podpisać oświadczenie o

przetwarzaniu danych osobowych.
.

Zasady opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2021 załącznik Nr

.

Przy wprowadzeniu się do pokoju hotelowego należy sprawdzić zgodność

1

wyposażenia pomieszczenia ze znajdującym się spisem sprzętu. Wszystkie
rozbieżności należy natychmiast zgłosić u intendenta lub w dyżurce pielęgniarek.
.

Osobom przebywającym w pawilonach zabrania się:
a) zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń,
b)

przyjmowania na nocleg osób niezameldowanych,

c)

przyjmowania wizyt po godz. 22:00,

d)

używania w pokojach dodatkowych grzejników elektrycznych, grzałek,
żelazek.

.

Zwierzęta domowe

nie są

akceptowane.

Wszelkie uszkodzenia w wyposażeniu pokoju obciążają materialnie osobę użytkującą
aktualnie pokój.
Osoba korzystająca

z miejsc noclegowych w obiektach 23 WSZUR nie może

przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną za pobyt opłatę.

10. Osoby niezameldowane w 23 WSZUR

do godziny 22:00.
11. Jeśli gość pod

wpływem alkoholu

i

mogą przebywać w pokoju od godziny 07:00

/ lub środków odurzających zakłóca spokojny

pobyt kuracjuszom / gościom 23 WSZUR, może zostać z niego usunięty.
12. 23 WSZUR

nie ponosi

odpowiedzialności

z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,

papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną oraz rzeczy osobistych pozostawionych w miejscu zakwaterowania.
13.

W razie zauważenia pożaru należy jak najszybciej powiadomić pielęgniarkę dyżurną i
postępować zgodnie

z

instrukcją ppoż.

