
 

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ 

www.22wszur.pl, rezerwacja@22wszur.pl 

                                 informacja i rezerwacja 54 283 7252 lub 72 76 
 

Warunki i zasady dokonania rezerwacji: 
 

1. Rezerwacji dokonujemy na określony standard pokoju, a nie na konkretny numer. 

2. Rezerwację uważamy za przyjętą po dokonaniu wpłaty zadatku w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 500 zł ( prosimy o podanie nr 

potwierdzenia rezerwacji) na nasze konto:   

BGK Toruń nr : 88 1130 1075 0002 6035 7720 0003 

Wszelkie opłaty związane z wpłatą zadatku ponosi rezerwujący. 

3. Wszelkie zmiany terminu przyjazdu/wyjazdu muszą być odpowiednio wcześniej 

ustalone mailowo lub telefonicznie z pod numerem telefonu 54 283 7252 lub 7276 

4. Zasady rezygnacji z rezerwacji: Odwołanie rezerwacji i zwrot zadatku przyjmowany 

jest wyłącznie w formie pisemnej. 

• Do 30 dni przed przyjazdem -       zwrot zadatku w wysokości 95 % 

• 30 do 15 dni przed przyjazdem -  zwrot zadatku  w wysokości 70%   

• 15 do 7 dni przed przyjazdem   -  zadatek przepada w 50% 

• w terminie krótszym niż 7 dni –   zadatek przepada w 100% 

Rezygnacja z przyczyn medycznych potwierdzona przez lekarza zwrot 100 % 

5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu szpital pobiera opłatę 

zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.  

 

 Zabiegi w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ wykonywane są 

od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dnia przyjazdu i wyjazdu zgodnie 

ze zleceniem lekarza. 

 

W przypadku braku koniecznych badań niezbędnych do podjęcia decyzji w zakresie sposobu 

rehabilitacji lekarz prowadzący zleci ich wykonanie na koszt Pacjenta. 

 

Wszystkie niezapewnione w cenie zabiegi, konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne 

są płatne zgodnie z odrębnym cennikiem.  

 

Opłaty  dodatkowe: 

1. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w wybranych pokojach za 

dodatkową opłatą- dostawka do pokoju 65 % ceny osobodnia ( łóżko turystyczne lub 

materac) 

2. Oferujemy odpłatny parking 10 zł/doba  

3. W przypadku wykupienia pokoju  2  osobowego do samodzielnego wykorzystania 

opłata 80 % za drugie miejsce.  

 

Informacje dodatkowe: 

▪ Na terenie całego obiektu dostępny jest bezprzewodowy internet - hasło wydajemy w 

recepcji. 

▪ Pacjenci 22WSzUR. zwolnieni są z opłaty uzdrowiskowej. 

▪ Opłatę za pobyt oraz parking należy uiścić w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.  

▪ Na terenie szpitala obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. 

▪ Nie przyjmujemy zwierząt. 

▪ Szpital organizuje turnus świąteczny (Boże Narodzenie) i sylwestrowy na zasadach 

określonych w odrębnym cenniku. 

▪ Szpital zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych . 

 

 

 

 

http://www.22wszur.pl/


CENNIK ZABIEGÓW  2022 

LISTA ZABIEGÓW  LECZNICZO – REHABILITACYJNYCH  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFERTA ZABIEGÓW – wyłącznie za dodatkową opłatą  PLN 

Masaż ręczny klasyczny całkowity  50  min * 120,00 

Masaż ręczny częściowy suchy ( 30 minut) 80,00 

Okłady borowinowe częściowe- duże 1 punkt  20 minut 40,00 

Okłady borowinowe całkowite 20 minut 80,00 

GIMNASTYKA (TERAPIA) MANUALNA do 30 min.*** 70,00 

Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą *** 70,00 

Masaż na łóżku wodnym 20 min 40.00 

Wyciąg lędźwiowy PROTEC + ćwiczenia ( czas 20 min) 60,00 

Wyciąg lędźwiowy PROTEC + terapia manualna ( czas 30 minut) 100,00 

Fala uderzeniowa ** 1 zabieg  50,00 

Fala uderzeniowa ** 3 zabiegi 140,00 

Fala uderzeniowa ** 5 zabiegów 220,00 

Salus Talent Głęboka stymulacja elektromagnetyczna * 1 zabieg 20 min   
Salus Talent Głęboka stymulacja elektromagnetyczna * 5 zabiegów 20 min 

Salus Talent Głęboka stymulacja elektromagnetyczna *10 zabiegów 20 min 

60,00 
275,00 

500,00 

KOMORA TWARDA 
Komora hiperbaryczna** 1 zabieg  

Komora hiperbaryczna** 3 zabiegi  
Komora hiperbaryczna** 5 zabiegów 

Komora hiperbaryczna** 10 zabiegów 

 

210,00 
615,00 

1000,00 
1950,00 

 

 

KINEZYTERAPIA 

 

PLN 

Gimnastyka zespołowa  14,00 

Gimnastyka na przyrządach 12,00 

Gimnastyka na przyrządach izodynamicznych 12,00 

Gimnastyka bloczkowa kończyn górnych i kończyn dolnych  12,00 

Gimnastyka w podwieszeniu całkowitym 15,00 

Gimnastyka lecznicza w basenie 14,00 

Wyciąg lędźwiowy PROTEC 24,00 

Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego 15,00 

Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego 15,00 

Kinesiology taping 20,00 

Pionizacja pacjenta na stole pionizacyjnym (bierna) 15,00 

 
  

BOROWINA PLN 

Okłady borowinowe częściowe małe                     
( 1 punkt) 15 min 

24,00 

Okłady borowinowe częściowe średnie  

(1 punkt ) 15 min  

30,00 

Każdy następny punkt 19,00 

MASAŻE PLN 

Bicz szkocki 18,00 

Masaż podwodny ręczny- czas trwania 10 minut 35,00 

Masaż hydropowietrzny( perełka + (hydromasaż)15min 28,00 

Masaż ręczny częściowy suchy ( 15 min) 42,00 

Hydromasaż 15 min 25,00 

Masaż wirowy kończyn górnych 15,00 

Masaż wirowy kończyn dolnych 15,00 

Natrysk płaszczowy 15,00 

Masaż wibracyjny (Aquavibron) 30,00 

Masaż pneumatyczny (BOA) 23,00 

Masaż na łóżku wodnym 10 min 25,00 

KĄPIELE PLN 

Kąpiel solankowa całkowita 15 min 38,00 

Kąpiel solankowa częściowa 15 min        26,00 

Kąpiel solankowo- perełkowa 15 min  45,00 

Kąpiel kwasowęglowa 10 min 25,00 

Gazowa kąpiel kwasowęglowa 10 min  20,00 

Kąpiel perełkowa 26,00 

Kąpiel perełkowo- borowinowa 15 min  38,00 

Kąpiel 2 –komorowa elektryczno - wodna 15,00 

Kąpiel 4-  komorowa elektryczno - wodna 15,00 

Kąpiel 4 – komorowa zmienno - cieplna 15,00 

Fasony borowinowe kończyn górnych 15,00 

Fasony borowinowe kończyn dolnych 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

             
INHALACJE PLN 

Inhalacje solankowe Boulinga 10min. 14,00 
Inhalacje solankowe z lekami 15,00 
Inhalacje pneumatyczne specjalne 15,00 
Wibroaerozol z soli fizjologicznej ( Amsa )  14,00 
Wibroaerozol z lekami (Amsa)  15,00 
Natryski dziąseł solankowe 14,00 

Płukanie jamy ustnej solanką 14,00 

FIZYKOTERAPIA PLN 

KRIOKOMORA z ćwiczeniami **** 30,00 

Krioterapia punktowa 

Każdy następny punkt 

15,00 

 10,00 

Laser   punktowy         15,00 

Laser wysokoenergetyczny    25,00 

Laser płaszczowy                                                     15,00 

Lampa do terapii UVA i UVB 13,00 

Ledoterapia 13,00 

Lampa SOLUX  14,00 

FOTOTERAPIA  14,00 

Lampa Bio-V  14,00 

Magnetoterapia 14,00 

Magnetostymulacje-VIOFOR  14,00 

Magnetoledostymulacja 15,00 

Galwanizacja 15,00 

Jonoforeza 15,00 

Jonoforeza z lekiem ampułkowym 16,00 

Ultradźwięki 15,00 

Interdyn / Nemectron 14,00 

Diadynamic 14,00 

Elektrostymulacja mięśniowa 14,00 

Stymulacja prądami TENS, Kotza, Traberta 14,00 

Tonoliza kończyny górnej  15,00 

Tonoliza kończyny dolnej 15,00 

InVacMed „VACUM” 15,00 

 
 

 

 

 

Dodatkowe informacje 

do cennika 
1. Zabiegi wykonywane są od 

poniedziałku do soboty  

z wyjątkiem dni świątecznych. 

2. Szpital zastrzega sobie prawo 

zmiany cen i/lub rodzaju 

zabiegów. 

3. Ilość zabiegów jest ograniczona. 

W przypadku braku dostępności 

danego zabiegu będzie on 

zamieniony na inny. 
*Zabieg wykonywany od poniedziałku 

do piątku  

** Dodatkowo jednorazowa opłata za 

strój do komory hiperbarycznej w 

kwocie 76,00 zł. Zabieg wykonywany 

od poniedziałku do piątku. 

*** Zabieg wykonywany po 

konsultacji ze specjalistą z rehabilitacji 

ruchowej w cenie 50,00 zł.  Zabieg 

wykonywany od poniedziałku do 

piątku. 
****Dodatkowo należy dokupić strój 

do Kriokomory. Zabieg wykonywany 

od poniedziałku do piątku. 
 

 


