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Załącznik do zarządzenia Kanclerza 5/K/20 

 

CENNIK OPŁAT ZA DORAŹNE ZAKWATEROWANIE 

W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

§ 1. 

Za doraźne zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w okresie od 

1 lipca (lub wcześniej w miarę zwalniania się miejsc) ustala się następujące opłaty: 
 

1. 

DOM STUDENCKI POKÓJ 
CENA  

(zawiera 8% VAT) 

Dom Studencki nr 3 

 

pokój rodzinny 

pokój 2 osobowy* 

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby* 

 

130 zł za dobę 

90 zł za dobę 

80 zł za dobę 

Dom Studencki nr 4   

pokój 2 osobowy 

pokój 2 osobowy* 

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby 

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby* 

pokój 1 osobowy 

pokój 1 osobowy* 

 

130 zł za dobę 

90 zł za dobę 

120 zł za dobę 

 80 zł za dobę 

100 zł za dobę 

80 zł za dobę 

Dom Studencki nr 5 łazienka  wspólna dla dwóch pokoi: 

pokój 1 osobowy 

pokój 2 osobowy 

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby 

 

90 zł za dobę 

120 zł za dobę 

100 zł za dobę 

Dom Studencki nr 6 pokój z łazienką: 

pokój 2 osobowy  

pokój do wyłącznej dyspozycji 1 osoby  

 

160 zł za dobę 

120 zł za dobę 

Dom Studencki nr 7 łazienka wspólna dla dwóch pokoi: 

pokój 1 osobowy  

pokój 2 osobowy  

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby  

pokój 3 osobowy  

pokój 3 osobowy do dyspozycji 2 osób 

 

110 zł za dobę 

150 zł za dobę 

120 zł za dobę 

180 zł za dobę     

160 zł za dobę 

Dom Studencki nr 9 Remont  Remont 

Dom Studencki nr 10 łazienka  wspólna dla dwóch pokoi: 

pokój 1 osobowy 

pokój 2 osobowy 

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osoby 

 

90 zł za dobę 

120 zł za dobę 

100 zł za dobę 

Dom Studencki nr 11 pokój z łazienką: 

pokój 2 osobowy  

pokój 2 osobowy do wyłącznej dyspozycji 1 osób 

pokój 1 osobowy 

 

 

170 zł za dobę 

130 zł za dobę 

140 zł za dobę  

* pokoje z łazienkami ogólnodostępnymi. 
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2. Dzieci niezajmujące miejsca normatywnego (dotyczy tylko w pełni wykorzystanego pokoju): 

- do lat 4 nieodpłatnie, 

- powyżej 4 lat do 12 lat – 13 zł za dobę. 

3. Kandydaci na studia (na UG) - 27 zł za dobę  

4. Odpłatność  14 zł za dobę dla: 

      - studentów UG odbywających praktykę. 

5. Odpłatność  23,76 zł za dobę dla: 
 

 studentów uczestniczących w sesji poprawkowej (na podstawie zaświadczenia 

z dziekanatu) 

 studentów studiów niestacjonarnych UG uczestniczących w zajęciach (na podstawie 

zaświadczenia z dziekanatu), 

 słuchaczy studiów podyplomowych UG uczestniczących w zajęciach w terminie od 01.07 

do 30.09. (na podstawie zaświadczenia z dziekanatu), 

 studentów innych uczelni i opiekunów grup wraz z kierowcami, odbywających praktykę 

obowiązkową lub uczestniczących w zajęciach prowadzonych w terminie od 01.07 do 

30.09, 

 gości zapraszanych przez jednostki UG za zgodą Rektora lub Kanclerza. 

6. Odpłatność za wykorzystanie miejsca: 

 ponadnormatywnego w pokoju studentów na okres wakacji  wynosi 21,60 zł/doba 

 normatywnego w pokoju studentów na okres wakacji wynosi wartość zajmowanego 

1 miejsca normatywnego w pokoju zgodnie z niniejszym cennikiem  

 Pobyt osób odwiedzających wczasowiczów (pozostających na noc)                    -           

21,60 zł z vat 

Ceny zawierają 8% VAT (z wyłączeniem ust. 4). 

 

§ 2. 

1. Przy rezerwacji powyżej 2 dób pobierany będzie zadatek w wysokości 10% wartości 

przewidywanej usługi. 

2. Zgodnie z zasadami przyjętymi w UG zadatek pobierany będzie w terminie: 

 dla grup zorganizowanych (więcej niż 10 pokoi) na 30 dni przed wykonaniem usługi 

w formie przelewu na numer konta przeznaczony dla każdego kontrahenta 

indywidualnie. 

 dla gości indywidualnych na 10 dni przed wykonaniem usługi w formie przelewu na 

numer konta przeznaczony dla każdego kontrahenta indywidualnie. 

3. W przypadku rezygnacji lub niewykorzystania potwierdzonych noclegów zadatek nie 

będzie zwracany. 

4. W przypadku niewykorzystania potwierdzonych noclegów zostanie naliczona opłata za: 

- 1 dobę w przypadku rezerwacji 1 dobowych, 

- 2 doby w przypadku rezerwacji na 2 i więcej dób.  
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§ 3. 

1. Zniżka 10 % może być udzielana osobom spełniającym jeden z poniższych warunków: 

 studentom polskich uczelni korzystającym z doraźnego zakwaterowania 

z wyłączeniem §1 ust. 3, 4, 5, 

 posiadaczom karty EURO<26, 

 pracownikom szkolnictwa na terenie Rzeczypospolitej (za okazaniem dokumentu  

potwierdzającego), 

 osobom przebywającym powyżej 7 dób (zniżka obowiązuje od 8 doby), 

 dużym grupom (powyżej 50 osób).  

2. Zniżki nie udziela się przy zakwaterowaniu na jedną dobę. 

3. Zniżki uwzględnione w § 3 nie sumują się. 

4. W przypadku kwaterowania do pokoju osoby upoważnionej do zniżki i osób z pełną 

odpłatnością cena za pokój będzie kalkulowana zgodnie z poniższym: 

 pokój dwuosobowy: cena pokoju – (1/2 ceny pokoju - 10% zniżki), 

 pokój trzyosobowy:  

 zniżka dla jednej osoby: cena pokoju - (1/3 ceny pokoju - 10% zniżki), 

 zniżka dla dwóch osób: cena pokoju - (2/3 ceny pokoju - 10 % zniżki). 

5. W uzasadnionych przypadkach wysokość opłat za miejsce w domu studenckim w okresie 

wakacyjnym za doraźne zakwaterowanie może ulec zmianie decyzją Kanclerza UG lub 

Zastępcy Kanclerza UG. 

 

 

 

§ 4. 

1. Opłata za doraźne zakwaterowanie dla osób zaproszonych przez Uniwersytet Gdański za 

pisemną zgodą Rektora, Kanclerza lub Zastępcy Kanclerza, których koszty pobytu 

pokrywa jednostka zapraszająca, wynosi 20 zł za każdą dobę.  

2. Rozliczeń dokonuje się w formie bezgotówkowej - notą księgową. 

 

§ 5. 

Do cen przedstawionych w § 1 (z wyłączeniem ust. 4 i 5) oraz w § 3 dolicza się opłatę 

miejscową płatną wyłącznie gotówką w kasie danego domu studenckiego, zgodnie 

z Uchwałami:  

 Rady Miasta Gdańska - Uchwała nr  XV/323/19 z dnia 24 października 2019 r w sprawie 

określenia  zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty 

miejscowej na terenie Miasta Gdańska, 

 Rady Miasta Sopotu – Uchwała nr X/184/2019 z dnia 22 października 2019 r.  w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze 

miasta Sopotu.  

Opłata miejscowa/uzdrowiskowa będzie pobierana od osób fizycznych przebywających 

dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych na terenie: 

1. miasta Sopotu       - stawka dzienna w wysokości       4,45 zł  

2. miasta Gdańska    - stawka dzienna w wysokości       2,31 zł 

http://www.gdansk.pl/ogolne/uchwaly/2006/R/R_2006_05_01_0018.doc
http://www.gdansk.pl/ogolne/uchwaly/2006/R/R_2006_05_01_0018.doc
http://www.gdansk.pl/ogolne/uchwaly/2006/R/R_2006_05_01_0018.doc
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§ 6. 

1. Doba pobytowa w domu studenckim trwa od godz. 12:00 do godz.10:00 dnia 

następnego. 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach na wydłużenie lub zmianę trwania doby 

pobytowej zgodę może wyrazić Kierownik/Specjalista Kierujący Zespołem Domów 

Studenckich UG na wniosek zainteresowanego. 

 

 


