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Załącznik nr 3 do Regulaminu Porządkowego     

Sanatorium Uzdrowiskowego „CHEMIK” Sp. z o.o. 

w Dusznikach-Zdroju 

 

 

 

Cennik na 2022 rok 

 

Opłaty za wyrządzone szkody na majątku Sanatorium: 

1. Malowanie pokoju spowodowane złamaniem zakazu palenia tytoniu obowiązującego w 

Sanatorium lub trwałe zniszczenie powierzchni ścian (malowanie, zadrapania i inne mechaniczne 

ubytki)  - 400,00 zł 

2. Zbicie umywalki,  muszli WC, uszkodzenie kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience – 

odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz 

robocizny 

3. Uszkodzenie, zalanie łóżka – 400,00 zł 

4. Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu 

produktu 

5. Trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej bądź jej oprzyrządowania – odpłatność ustala się z                         

wartością i montażem  

6. Zbicie naczyń stołowych bądź ich brak – zgodnie z ceną zakupu nowych naczyń 

7. Zniszczenie Prześcieradła – 20,00 zł  

8. Zniszczenie Poszwy – 40,00 zł  

9. Zniszczenie Poszewki – 10,00 zł  

10. Zniszczenie Obrusu – 15,00 zł 

11. Zniszczenie ręcznika dużego -  27,00 zł, ręcznika małego – 16,00 zł, koca – 66,00 zł 

12. Zgubienie klucza do pokoju – 35,00 zł 

 

Opłaty pozostałe: 

13. Koszty związane ze skróceniem pobytu tzw. „pustostan”* – 120,00 zł/dzień 

14. Koszty związane z tzw. ”przedprzyjazdem”* (nocleg ze śniadaniem) – 100 zł/ dobę 

15. Dopłata do wyżywienia o podwyższonym standardzie* 

- w przypadku diety podstawowej - 18,00 zł/dzień,  

- w przypadku diet tj. wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, diety eliminacyjne - 25,00 zł/dzień 

16. Wymiana pościeli* - 20,00 zł 

17. Wymiana ręcznika* -  10,00 zł/szt.  

18. Odpłatność za TV* 42,00  zł/ pokój /turnus 

19. Odpłatność za czajnik elektryczny* 30,00zł / pokój / turnus  

20. Odpłatność za niestrzeżone miejsce postojowe – 5,00 zł / doba.  

21. Odpłatność za garaż 10,00 zł / doba 

22. Usługa ksero/wydruk:   

- kartka A4, A5 (jedna strona) – 0,60 zł 

- kartka A3 (jedna strona) – 1,00 zł 

23. Opłaty za usługi medyczne**: 
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- opatrunek mały – 7,00 zł 

- opatrunek średni – 10,00 zł 

- opatrunek duży – 15,00 zł 

- iniekcja domięśniowa – 13,00 zł 

- iniekcja podskórna – 10,00 zł 

- badanie cukru glukometrem – 8,00 zł 

- pomiar ciśnienia – 3,00 zł 

- prześcieradło jednorazowe – 1,50 zł/szt. 

 

*Dotyczy Pacjentów ze skierowanie z NFZ 

**Nie dotyczy Pacjentów ze skierowanie z NFZ 

 

 

Cennik na 2023 rok 

 

Opłaty za wyrządzone szkody na majątku Sanatorium: 

1. Malowanie pokoju spowodowane złamaniem zakazu palenia tytoniu obowiązującego w 

Sanatorium lub trwałe zniszczenie powierzchni ścian (malowanie, zadrapania i inne mechaniczne 

ubytki)  - 600,00 zł. 

2. Zbicie umywalki,  muszli WC, uszkodzenie kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience – 

odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz 

robocizny. 

3. Uszkodzenie, zalanie łóżka – 800,00 zł. 

4. Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu 

produktu. 

5. Trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej bądź jej oprzyrządowania – odpłatność ustala się z                         

wartością i montażem. 

6. Zbicie naczyń stołowych bądź ich brak – zgodnie z ceną zakupu nowych naczyń. 

7. Zniszczenie: 

− prześcieradła  

− poszwy 

− poszewki  

− obrusu  

− ręcznika dużego,  

− ręcznika małego, 

− koca 

  zgodnie z ceną zakupu nowego wyposażenia.  

8. Zgubienie klucza do pokoju – odpłatność ustala się zgodnie z kosztem dorobienia klucza oraz ceną 

zakupu breloka. 

 

Opłaty pozostałe: 

9. Koszty związane ze skróceniem pobytu tzw. „pustostan”* – 150,00 zł/dzień. 

10. Koszty związane z tzw. ”przedprzyjazdem”*– 132,00 zł/dobę. 

11. Dopłata do wyżywienia o podwyższonym standardzie* 

a. - w przypadku diety podstawowej - 25,00 zł/dzień,  

b. - w przypadku diet tj. wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, diety eliminacyjne - 30,00 zł/dzień. 
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12. Wymiana pościeli* - 40,00 zł 

13. Wymiana ręcznika* -  20,00 zł  

14. Odpłatność za TV* 60,00  zł/ pokój /turnus 

15. Odpłatność za czajnik elektryczny* 40,00zł / pokój / turnus  

16. Odpłatność za niestrzeżone miejsce postojowe – 8,00 zł / doba  

17. Odpłatność za garaż 10,00 zł / doba 

18. Usługa ksero/wydruk:   

a. - kartka A4, A5 (jedna strona) - 1,20 zł 

b. - kartka A3 (jedna strona) – 2,00 zł 

19. Opłaty za usługi medyczne**: 

- opatrunek mały – 10,00 zł 

- opatrunek średni – 15,00 zł 

- opatrunek duży – 20,00 zł 

- iniekcja domięśniowa – 25,00 zł 

- iniekcja podskórna – 20,00 zł 

- badanie cukru glukometrem – 10,00 zł 

- pomiar ciśnienia – 5,00 zł 

- prześcieradło jednorazowe – 1,50 zł/szt. 
 

 

*Dotyczy Pacjentów ze skierowanie z NFZ 

**Nie dotyczy Pacjentów ze skierowanie z NFZ 


