
Załącznik do Uchwały nr 184/II/2019 
Rady Nadzorczej Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe 

 im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. 
 z dnia ___12.2019 r. 

 

„Cennik opłat za świadczenia zdrowotne” 

- załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno  

– Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

W Spółce obowiązują następujące opłaty za świadczenia zdrowotne nie finansowane ze środków 

publicznych:  

1) Pobyt na turnusie sanatoryjnym: 

a) osoby dorosłe 

 

Profil leczenia: 

 Program leczenia otyłości; 

 Schorzenia ortopedyczno-urazowe; 

 Schorzenia reumatologiczne; 

 Schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych; 

 Cukrzyca; 
 

CENA ZA OSOBODZIEO 

w pokoju  
1 - osobowym 2 - osobowym 3-osobowym 

130,00 120,00 

 
 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie (pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: jednoosobowe, 

dwuosobowe lub trzyosobowe); 

 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie - zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 

hydroterapii (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 

 Całodobową asystę lekarską i pielęgniarską; 

 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

 

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego, 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

 
b) dzieci w wieku od trzech do osiemnastu lat – 100,00 zł. za osobodzień, 

 Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie (pokoje wieloosobowe); 

 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie - zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 
hydroterapii (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 

 Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską; 
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 Szkoła, przedszkole, opieka wychowawcza; 

 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

 

c) dzieci pod nadzorem opiekuna – 100,00 zł. za osobodzień dziecko + opłata za opiekuna 

wg ppkt. „d” 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym; 

 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie - zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 
hydroterapii (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 

 Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską; 

 Szkoła, przedszkole; 

 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

 

Usługi dodatkowe (płatne): 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

d) osoby dorosłe (opiekunowie) –  

93,00 zł za osobodzieo  

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie); 

 Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym 

Do kosztu osobodnia doliczana jest opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego. 

 

2) Pobyt w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dorosłych” – Programy Rehabilitacyjne: 

  

 

Nazwa Programu 

Cena 

za osobodzień 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym z 
chorobami współistniejącymi w szpitalu 

335,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym bez 
chorób współistniejących w szpitalu 

268,00 zł 
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Rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym 
274,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym z 
chorobami współistniejącymi w szpitalu 

234,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym bez 
chorób współistniejących w szpitalu 

184,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu 
152,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i 
reumatoidalnych  
w szpitalu 

184,00 zł 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeo funkcji ośrodkowego układu nerwowego  
w szpitalu 

284,00 zł 

 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe); 

 zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii 
(zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 

 Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską; 

 

Usługi dodatkowe (płatne): 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

 

3) Badania i zabiegi: 

a) badania i pomiary: 

Monitorowanie ciśnienia tętniczego 5,00 zł 

Badanie EKG 15,00 zł 
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b) masaż: 

Masaż klasyczny całościowy 50 min 100,00 zł 

Masaż klasyczny całościowy – pakiet 5 masaży 450,00 zł 

Masaż klasyczny częściowy 30 min. 60,00 zł 

Masaż klasyczny częściowy – pakiet 10 masaży 550,00 zł 

Masaż klasyczny częściowy kręgosłupa 15 min. 30,00 zł 

Masaż klasyczny częściowy kręgosłupa – pakiet 10 masaży 280,00 zł 

Masaż klasyczny całościowy kręgosłupa 15 min. 40,00 zł 

Masaż klasyczny całościowy kręgosłupa – pakiet 10 masaży 370,00zł 

Masaż stemplami ziołowymi 60 min.. 120,00 zł 

Masaż baoką chioską częściowy – antycellulitowy 20 min. 40,00 zł 

Masaż baoką chioską częściowy – antycellulitowy – pakiet 10 

masaży 
370,00 zł 

Masaż twarzy 15 min. 40,00 zł 

Masaż twarzy – pakiet 10 masaży 370,00 zł 

Masaż stóp (refleksoterapia) 15 min. 40,00 zł 

Masaż stóp (refleksoterapia) – pakiet 10 masaży 370,00 zł 

Masaż limfatyczny częściowy 30 min. 60,00 zł 

Masaż limfatyczny częściowy – pakiet 10 masaży 570,00 zł 

Masaż relaksacyjny – 60 min. 100,00 zł 

Masaż gorącymi kamieniami – 60 min. 100,00 zł 

Masaż gorącymi olejami – 60 min. 120,00 zł 

Termomasaż na łóżku Ceragem E – 30 min. 20,00 zł 

 

c) fizykoteroapia: 

Lampa sollux 12,00 zł 

Lampa bioptron 12,00 zł 

Lampa Q Light 12,00 zł 

Jonoforeza (z własnym lekiem) 13,00 zł 

Fonoforeza (z własnym lekiem) 14,00 zł 

Tonoliza 12,00 zł 

Prądy diadynamiczne 13,00 zł 

Prądy TENS 13,00 zł 

Prądy KOTZA 13,00 zł 
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Prądy IMPULSOWE 13,00 zł 

Prądy INTERFERENCYJNE 13,00 zł 

Elektrostymulacja 13,00 zł 

Magnetronic 13,00 zł 

Viofor (materac magnetyczny) 13,00 zł 

Laseroterapia 16,00 zł 

Laseroterapia EVO(Laser wysokoenergetyczny) 18,00 zł 

Krioterapia 19,00 zł 

Galwanizacja 13,00 zł 

Ultradźwięki 14,00 zł 

Fala uderzeniowa 40,00 zł 

 

d) hydroterapia: 

Bicze szkockie 20,00 zł 

Masaż wirowy kkg 14,00 zł 

Masaż wirowy kkd 14,00 zł 

Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 21,00 zł 

Kąpiel perełkowa 21,00 zł 

Okłady borowinowe (plastry, 1 okład)) 14,00 zł 

 

e) kinezyterapia: 

Gimnastyka grupowa (30 min.) 13,00 zł 

Gimnastyka indywidualna (30 min.) 20,00 zł 

Gimnastyka indywidualna (metody specjalne) 50,00 zł 

Ćwiczenia czynne (wykonywane samodzielnie pod nadzorem 

fizjoterapeuty w tym: dwiczenia: czynne w odciążeniu, czynne w 

odciążeniu z oporem, czynne wolne, izometryczne, koordynacji 

ruchowej, manualne, oddechowe, rozluźniająco-relaksacyjne, 

równoważne, samowspomagane oraz nauka czynności lokomocyjnych, 

nauka chodu o kulach). 

20,00 zł/dwiczenie 

Ćwiczenia bierne i czynno-bierne (wykonywane z pomocą 

fizjoterapeuty w tym: dwiczenia: bierne, czynno-bierne, na szynie 

automatycznej KKD i KKG, redresyjne, wspomagane oraz oklepywanie, 

pionizacja bierna, poizometryczna relaksacja mięśni, stretching mięśni i 

30,00 zł/dwiczenie 
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stawów, wyciąg mechaniczny kręgosłupa 

Ćwiczenia w UGUL-u (30 min.) 19,00 zł 

Gry i zabawy ruchowe (30 min.) 10,00 zł 

Ćwiczenia na atlasie (30 min.) 14,00 zł 

Ćwiczenia na rowerze treningowym (15 min) 14,00 zł 

Ćwiczenia na stepperze (15 min) 14,00 zł 

Ćwiczenia na bieżni (15 min.) 14,00 zł 

Pas wibracyjny (15 min) 18,00 zł 

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne) 21,00 zł 

 

f) inhalatorium: 

Inhalacje solankowe indywidualne 12,00 zł 

Inhalacje lekowe (z własnym lekiem) 8,00zł 

Krenoterapia (kuracja pitna 200 ml) 1,50 zł 

Woda lecznicza 5 l 18,00 zł 

  

 

4) Pakiet Sanatoryjny LAST MINUTE  
 

CENA ZA OSOBODZIEO  

w pokoju  
1 - osobowym 2 - osobowym studio 

100,00 zł 90,00 zł 

 

Cena  obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe lub studio 2+2); 

 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie - zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 
hydroterapii (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 

 Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską; 

 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 
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5) Pakiet Wielkanocny LAST MINUTE 

 

CENA ZA OSOBODZIEO  

w pokoju  
1 - osobowym 2 - osobowym studio 

100,00 zł 90,00 zł 

 

Cena  obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet, w tym dwa śniadania świąteczne); 

 Zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe lub studio 2+2); 

 spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

6) „MAJÓWKA W RABCE”  LAST MINUTE 

 

CENA ZA OSOBODZIEO  

w pokoju  
1 - osobowym 2 - osobowym studio 

100,00 zł 90,00 zł 

Cena obejmuje: 
 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 
 Zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe lub studio 2+2); 
 Zajęcia z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego; 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

7) PAKIET UZDROWISKOWY „KOMBATANT” 

 

CENA ZA OSOBODZIEO  

w pokoju  
1 - osobowym 2 - osobowym studio 

130,00 zł 120,00 zł 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 
 Zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe lub studio 2+2); 
 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie - zlecone przez lekarza z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 

hydroterapii (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty); 
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 Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską; 
 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego.  

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

 

8) PAKIET RELAKSACYJNO-UZDROWISKOWY – dla osoby dorosłej 

 

CENA ZA OSOBODZIEO 

 

w pokoju  

1 - osobowym 2 - osobowym 3-osobowym 

 

150,00 

 

140,00 

 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet); 

 Zakwaterowanie (pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: jednoosobowe, 

dwuosobowe lub trzyosobowe); 

 Całodobową asystę lekarską i pielęgniarską; 

 Spacery i zwiedzanie okolicy z doświadczonym animatorem czasu wolnego; 

 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wykonywane od poniedziałku do soboty - zlecone przez 

lekarza.  

 

 

Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego, 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 

 

 

9) PAKIET FERIE Z MAMĄ I TATĄ 

Pobyt minimum 7 noclegów 
 

CENA ZA OSOBODZIEO 

w pokoju 
 2-osobowym, 

 3-osobowym lub studio 

Osoba dorosła Dziecko od 3-10 lat 

 
100 zł 

 
80 zł 

 

Cena obejmuje: 

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością diet; 

 Zakwaterowanie (pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: dwuosobowe, 

trzyosobowe lub studio); 

 2 zabiegi w trakcie pobytu, po konsultacji z lekarzem. 
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Usługi dodatkowe (płatne): 

 opłata klimatyczna zgodnie z przepisami prawa miejscowego 

 parking, TV, WiFi  - opłata wg aktualnego cennika 


