
 

                                                                                                                                                                                                                                                
 

Załącznik do zarządzenia Kanclerza 5/K/20 

 

ZASADY DORAŹNEGO PRZYZNAWANIA MIEJSC ORAZ KWATEROWANIA  

STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, ABSOLWENTÓW ORAZ INNYCH OSÓB  

W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

 
 

1. O miejsce w domu studenckim w czasie wakacji mogą ubiegać się studenci UG (współmałżonek 

i dziecko studenta), absolwenci, doktoranci oraz inne osoby, które nie zalegają z płatnościami 

za zamieszkanie w domu studenckim włącznie z uregulowaną opłatą za czerwiec oraz 

udokumentowanym uzasadnieniem pobytu.  
2. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na okres co najmniej jednego miesiąca wraz 

z obowiązkowym załączonym uzasadnieniem pobytu oraz potwierdzeniem administracji 

zamieszkiwanego domu studenckiego o niezaleganiu z opłatami należy składać w Dziale 

Domów Studenckich lub w Administracji domu studenckiego do 25 czerwca br. 

3. Studenci obecnie zakwaterowani w domach studenckich UG pozostaną w nich pod warunkiem 

udzielenia zgody na zakwaterowanie przez Uczelnianą Komisję Kwaterunkową (UKK). 

W przypadku zgody JM na kwaterowanie nowych osób, dokwaterowywane one będą do 

wybranych przez siebie DS.-ów w miarę posiadanych wolnych miejsc z uwzględnieniem 

wytycznych funkcjonowania hoteli/obiektów /pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w 

Polsce. 

4. Studenci (a także współmałżonek i dziecko studenta), absolwenci, doktoranci oraz inne osoby, 

które otrzymały zgodę na pobyt w domu studenckim w okresie wakacji, na okres co najmniej 

jednego miesiąca kalendarzowego, ponoszą odpłatność jak w roku akademickim. 

5. Studenci mogą uiszczać opłatę za zamieszkanie w domu studenckim w miesiącach od czerwca 

do września w kasie właściwego domu studenckiego. 

6. Odpłatność za noclegi osoby dokwaterowanej ponad miejsce normatywne w pokojach 

studenckich do 30 czerwca br., tj. do końca roku akademickiego, wynosi 16,20 zł, natomiast od 

1 lipca obowiązuje odpłatność 21,60 zł. 

7. Odpłatność za noclegi osoby dokwaterowanej na miejsce normatywne w pokojach studenckich 

od 1 lipca zgodnie z cennikiem opłat za doraźne zakwaterowanie w domach studenckich UG. 

8. Osoby wymienione w zasadach przyznawania miejsc i kwaterowania w okresie wakacji oraz 

inne osoby, które otrzymały zgodę Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej na zamieszkanie 

w czasie wakacji w Domach Studenckich UG, zgodnie z limitami wskazanymi w ust. 3 

w związku z kwaterowaniem wczasowiczów będą przeniesieni na piętra wskazane przez 

Administrację. 

9. Osoby, które otrzymały zgodę UKK na zamieszkanie w wakacje w domu studenckim mają 

prawo przyjmować w swoim pokoju nieodpłatnie przez okres nie dłuższy niż 3 doby w miesiącu 

członków najbliższej rodziny (rodzic, współmałżonek, rodzeństwo), a także mieszkańca innego 

domu studenckiego UG (na podstawie ważnej Karty Mieszkańca) bez ograniczeń za zgodą 

współlokatora. 

10. Gość odwiedzający mieszkańca, niezajmujący jego pokoju, a zakwaterowany w oddzielnym 

pokoju danego domu studenckiego uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem letnim. 

11. Osoby wymienione w ust. 1 zamieszkujące w czasie wakacji w jednym z domów studenckich, 

posiadające przydział na rok akademicki do domu studenckiego innego niż zamieszkiwany w 

okresie wakacji, powinny przekwaterować się do właściwego akademika, w miarę wolnych 

miejsc w terminie po 25 września. 

12. Osoby wymienione w ust. 1 zamieszkujące w czasie wakacji w jednym z domów studenckich, 

nieposiadające przydziału na rok akademicki mają obowiązek wykwaterowania się do 25 

września. 

Załącznik: Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w wakacje. 



 

 

W N I O S E K  O  P R Z Y Z N A N I E 

MIEJSCA / POKOJU* W DOMU STUDENCKIM UG NR ...............  

w wakacje 20 ...... r. w terminie od ............... do ...............  
 

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA  
*ROK, WYDZIAŁ UG  
NUMER ALBUMU  
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA  
W ROKU AKADEMICKIM ZAMIESZKIWAŁ/A W DS.  NR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
 

 

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami za dom studencki. 

 

 

 

 
data złożenia wniosku, podpis pracownika UG                                                                data, podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

 
 

DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ data, podpis, pieczątka 

1  PRZYZNAJĘ MIEJSCE W DS NR ..........................................  
 
 
2 PRZYZNAJĘ POKÓJ 1-OSOBOWY W DS NR…………….. 
 

3  NIE    PRZYZNAJĘ    MIEJSCA/    POKOJU    1- 

OSOBOWEGO        W DS NR ........................................  

UZASADNIENIE DECYZJI: 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

 



 

 

Zgodnie ogólnym rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

zwanym dalej RODO informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w    

(80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: 

poin@ug.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przydziału miejsca na okres wakacji  w 

Domu Studenckim UG, a następnie zakwaterowania oraz realizacji praw i obowiązków 

wynikających ze wzajemnych zobowiązań. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w 

szczególności z art. 104 ustawy z dnia 20.07.20018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz.U 2018, poz.1668).  

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne  

i konieczne do realizacji celów przedstawionych w ust. 3. Niepodanie danych skutkować 

będzie brakiem możliwości przydziału   miejsca na okres wakacji w domu studenckim. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 

upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w ust. 3 z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych tj. przez 

okres 5 lat. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Pani/Pana danych 

osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

nie dużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 

przypadkach przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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