
Kategoria
cena netto za dobę "nowy 

domek pięcioosobowy" 
(plus VAT 8%)

cena netto za dobę "stary 
domek czteroosobowy" 

(plus VAT 8%)

cena netto za osobę "pokój 
dwuosobowy pracowniczy" 

(plus Vat 8%)

Nocleg

Pracownik UG 185,18 zł 138,89 zł 27,78 zł

Osoba niebędąca 
pracownikiem UG

227,78 zł 208,33 zł 27,78 zł

Grupy zorganizowane 46,30 zł netto /osoba 46,30 zł netto /osoba 27,78 zł

Opłaty dodatkowe

Kategoria opłata netto (plus VAT 23%)

Pobyt psa 12,20 zł netto/dobę

Drewno kominkowe (jedna 
porcja)

24,40 zł

Drewno na ognisko (porcja 
drewna)  prac.

24,00 zł

Opłata klimatyczna 

Kategoria opłata netto (plus VAT 23%)

Kajak wypożyczenie 
8,13zł godzina/40,65zł 

dzień

Łódź wiosłowa wypożyczenie
8,13zł godzina/40,65zł 

dzień

Rower wodny wypożyczenie 
8,13zł godzina/40,65zł 

dzień

Zasady rezerwacji miejsc noclegowych Łączyno 
1. Rezerwacji miejsc noclegowych dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 58  684 60 17 lub 725 991 145 

oraz elektronicznie:  monika.formela@ug.edu.pl

2. Rezerwację należy niezwłocznie potwierdzić w formie elektronicznej - dane jak w pkt.1. 

3. Pismo potwierdzające rezerwację powinno zawierać:

dane osoby, dla której założona jest rezerwacja

datę przyjazdu oraz wyjazdu

cel przyjazdu na UG

informację o środkach finansowych, z których nocleg zostanie opłacony

4. Odwołania lub zmiany w rezerwacji należy zgłaszać telefonicznie, zmiany uwzględnia się w miarę dostępnych terminów.

5. Informujemy, iż pierwszeństwo rezerwacji miejsc noclegowych przysługuje:

pracownikom Wydziału, pracownikom UG oraz ich gościom i pracownikom innych uczelni. 

6. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, w pokojach zapewniona pościel.

CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI - POBYT W OŚRODKU                                          
KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWYM W ŁĄCZYNIE

wg przepisów prawa lokalnego

Cennik wypożyczalni sprzętu pływającego

Baza noclegowa Kampus Kaszuby  - Łączyno

* W przypadku płatności przez jednostkę UG, rozliczenia następuje na 
podstawie noty obciążeniowej



CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI  

Kategoria Pokój dwuosobowy z łazienką
Pokój wieloosobowy z wspólną 

łazienką

cena netto za osobę/dobę cena netto za osobę/dobę

Pracownik, doktorant, student  UG w ramach 
zajęć dydaktycznych 

23,15 zł                                             18,52 zł                                         

Osoba przebywająca na zaproszenie Wydziału 
Oceanografii i Geografii UG (gość)

23,15 zł                                             18,52 zł                                         

Uczeń na podstawie legitymacji szkolnej - 18,52 zł                                         

Osoba będąca przedstawicielem innej uczelni w 
ramach obowiązków służbowych  

41,67 zł                                             29,63 zł                                         

Pracownik, student, doktorant UG przebywający 
prywatnie

46,30 zł                                             34,26 zł                                         

Osoba pobyt indywidualny 92,59 zł                                             37,04 zł                                         

Zasady rezerwacji miejsc noclegowych Borucino

1. Rezerwacji miejsc noclegowych dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 58  684 60 17 lub 725 991 145 

oraz elektronicznie:  monika.formela@ug.edu.pl

2. Rezerwację należy niezwłocznie potwierdzić w formie elektronicznej - dane jak w pkt.1. 

3. Pismo potwierdzające rezerwację powinno zawierać:

dane osoby, dla której założona jest rezerwacja

datę przyjazdu oraz wyjazdu

cel przyjazdu na UG

informację o środkach finansowych, z których nocleg zostanie opłacony

4. Odwołania lub zmiany w rezerwacji należy zgłaszać telefonicznie, zmiany uwzględnia się w miarę dostępnych terminów.

5. Informujemy, iż pierwszeństwo rezerwacji miejsc noclegowych przysługuje:

pracownikom Wydziału, pracownikom UG oraz ich gościom i pracownikom innych uczelni. 

6. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, w pokojach zapewniona pościel.

* W przypadku płatności przez jednostkę UG, rozliczenia następuje na podstawie noty obciążeniowej

** Obowiązuje opłata klimatyczna na podstawie przepisów lokalnych

*** Minimalna liczba osób w pokoju wieloosobowym to 4 osoby

Baza noclegowa Kampus Kaszuby  - Borucino 



CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI

Kategoria Pokój dwuosobowy z 
łazienką

Pokój czterosobowy z 
łazienką**

Pokój wieloosobowy 
bez łazienki**

cena netto za osobę/dobę cena netto za osobę/dobę cena netto za osobę/dobę

Studenci,doktoranci i pracownicy 
Wydziału Oceanografii i Geografii UG 

przy pobycie na zajęciach 
dydaktycznych                             

20,00 zł                                     20,00 zł                            20,00 zł                            

Licencjaci i magistranci Wydziału 
Oceanografii i Geografii UG ze 

skierowaniem od promotora
20,00 zł                                     20,00 zł                            20,00 zł                            

Goście Wydziału Oceanografii i 
Geografii UG

20,00 zł                                     20,00 zł                            20,00 zł                            

Praktykanci i wolontariusze Stacji 
Morskiej 

20,00 zł                                     20,00 zł                            20,00 zł                            

Pracownicy, doktoranci i studenci UG 
oraz innych uczelni przebywający w 

ramch obowiązków służbowych
45,00 zł                                     45,00 zł                            45,00 zł                            

Pracownicy, doktoranci i studenci UG 
przebywający prywatnie

50,00 zł                                     50,00 zł                            50,00 zł                            

Osoba pobyt indywidualny 80,00 zł                                     80,00 zł                            60,00 zł                            

Zasady rezerwacji miejsc noclegowych na  Stacja Morska
1. Rezerwacji miejsc noclegowych dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 67 50 836 oraz elektronicznie:  alicja.makowska@ug.edu.pl

2. W przypadku rezerwacji pisemnej, rezerwacja powinna zawierać:

dane osoby, dla której założona jest rezerwacja

datę przyjazdu oraz wyjazdu

cel przyjazdu na UG

informację o środkach finansowych, z których nocleg zostanie opłacony

4. Odwołania lub zmiany w rezerwacji należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, zmiany uwzględnia się w miarę dostępnych terminów.

5. Informujemy, iż pierwszeństwo rezerwacji miejsc noclegowych przysługuje:

studentom i pracownikom uczelni w ramach zajęć dydaktycznych i naukowych, studentom,pracownikom Wydziału Oceanografii i Geografii UG, 

 pracownikom UG oraz ich gościom i pracownikom innych uczelni. 

6. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, w pokojach zapewniona pościel.

7. Do opłaty za nocleg przy pobycie turystycznym,wypoczynkowym i szkoleniowym doliczana jest opłata miejscowa 

w wysokości ustalanej przez uchwałę Rady Miasta Helu.

8. Kanclerz UG na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może określić inną odpłatność.

** Minimalna liczba osób korzystająca z pokoju wieloosobowego to dwie osoby

* W przypadku płatności przez jednostkę UG, rozliczenia następuje na podstawie noty obciążeniowej

Kampus HEL, ul. Morska 2 Hel 



CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI

Pokój dwuosobowy z 
łazienką

Apartament dwupokojowy 
dwuosobowy z łazienką

Pokój dwuosobowy z 
przystosowaniem dla osoby 
niepełnosprawnejcena netto za 

osobę/dobę cena netto za osobę/dobę cena netto za osobę/dobę

cena przy pobycie 2 osób w 
pokoju

50,00 zł                          70,00 zł                                      50,00 zł                                           

cena przy jednoosobowym 
wykorzystaniu

75,00 zł                          100,00 zł                                    75,00 zł                                           

cena przy pobycie 2 osób w 
pokoju (do opłaty należy doliczyć 
podatek VAT)

50,00 zł                          60,00 zł                                      50,00 zł                                           

cena przy jednoosobowym 
wykorzystaniu (do opłaty należy 
doliczyć podatek VAT)

70,00 zł                          90,00 zł                                      70,00 zł                                           

Zasady rezerwacji miejsc noclegowych na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

1. Rezerwacji miejsc noclegowych w pokojach gościnnych WPiA dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 523 29 62 

oraz elektronicznie:  hotel@prawo.ug.edu.pl

2. Rezerwację należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisma skierowanego do Dziekana WPiA

3. Pismo potwierdzające rezerwację powinno zawierać:

dane osoby, dla której założona jest rezerwacja

datę przyjazdu oraz wyjazdu

cel przyjazdu na UG

informację o środkach finansowych, z których nocleg zostanie opłacony

4. Odwołania lub zmiany w rezerwacji należy zgłaszać telefonicznie, zmiany uwzględnia się w miarę dostępnych terminów.

5. Informujemy, iż pierwszeństwo rezerwacji miejsc noclegowych przysługuje:

pracownikom Wydziału oraz ich gościom przybywających na WPiA w celach służbowych, a następnie pracownikom UG 

oraz ich gościom i pracownikom innych uczelni. 

6. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, w pokojach zwpewniona pościel.

Osoba przebywająca na zaproszenie  
jednostki organizacyjnej UG,  

(finansowanie na podstawy noty 
okięgowej wystawianej na jednostkę 

zapraszającą)

Osoba przebywająca na zaprosznie 
jednostki organizacyjnej UG - 

finansowanie indywidualne

* W przypadku płatności przez jednostkę UG, rozliczenia następuje na podstawie noty obciążeniowej

Pokoje gościnne przy Wydziale Prawa i Administracji, Gdańsk ul. Bażyńskiego 6

Kategoria


