
Rezerwacje wczasów w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego 

 
DPTiW „Szeligówka” w Kościelisku   

OKW „Bajka” w Łukęcinie   

rozpoczną się w poniedziałek 6 marca o godz. 8.00.  

  

Zapisy odbędą się w dwóch turach:   

I tura od 6 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r.  

  

Od 6 marca wnioski o przydział wczasów mogą składać:  

 

1) pracownicy (w tym pracujący emeryci i renciści) oraz doktoranci UW - wyłącznie poprzez 

formularz elektroniczny w systemie DocSense (ds.uw.edu.pl),  

2) emeryci i renciści UW, którzy nie są związani stosunkiem pracy z UW (nie są zatrudnieni  

w UW na podstawie umowy o pracę/mianowania):  

 mailowo: rezerwacje.lukecin@adm.uw.edu.pl     rezerwacje.szeligowka@adm.uw.edu.pl  

 osobiście w Biurze Spraw Socjalnych UW (mały dziedziniec, I piętro, pokój 15 i 16,   w godz.  

8:00 – 15:00).  

Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w obiektach wczasowych mają:  

 pracownicy związani z UW stosunkiem pracy (umowa o pracę, mianowanie) bez względu na wymiar 

zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy),  

 uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich na UW, przyjęci na studia przed rokiem 

akademickim 2019/2020 oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich, do ukończenia  

35 roku życia.  

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w pokoju typu studio (2+2) mają rodziny wielodzietne  (min. 

dwoje dzieci).  

  

Emeryci i renciści UW, którzy nie są związani stosunkiem pracy z UW, będą mogli korzystać  

z obiektów w miarę dostępności pokoi.  

  

Nie ma możliwości rezerwacji konkretnych pokoi.  

  

Po pierwszej turze zapisów, w dniach 13–14.03.2023 r., odbędzie się posiedzenie Komisji   

ds. przyznawania miejsc w ośrodkach wczasowych UW. Komisja, podejmując decyzję o przyznaniu 

miejsc, będzie brała także pod uwagę:  

a) kolejność składania wniosków oraz   

b) częstotliwość korzystania przez wnioskodawcę z ośrodków w ostatnich 3 latach.  

  

Wyniki prac Komisji zostaną przesłane drogą elektroniczną do wnioskodawców w terminie  

15– 17.03.2023 r.   

  

II tura od 20 marca 2023 r. do wyczerpania miejsc  

  

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona druga tura zapisów w terminie  od 20 marca 

2023 r., o czym będziemy informować w komunikacie na stronie Biura Spraw Socjalnych UW. 

https://ds.uw.edu.pl/
https://ds.uw.edu.pl/
https://ds.uw.edu.pl/


 ŁUKĘCIN 

 

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” 

ul. Słoneczna 10, Łukęcin, Gmina Dziwnów, 72-400 Kamień Pomorski 

Tel. 91-381-26-12, rezerwacje.lukecin@adm.uw.edu.pl  

  

Ośrodek, położony blisko morza w otoczeniu lasu, pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe  

z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie na  miejscu. 

 

Terminy:    

 

I turnus 01.07. – 15.07.2023 r. 

II turnus 16.07. – 30.07.2023 r.  

III turnus 01.08. – 15.08.2023 r.  

IV turnus 16.08. – 30.08.2023 r. 

 

Cena pełnopłatnego skierowania dla jednej osoby (14 dób) wynosi: 

14 dni x 1876,00 zł netto x 8 % vat = 2026,08 zł brutto za cały pobyt. 

 

Nocleg   

68,00 zł x 8% vat =  73,44 zł brutto / od 1 osoby  

Wyżywienie 

66,00 zł x 8 % vat = 71,28 zł brutto / od 1 osoby  

½ wyżywienia dla dzieci do 8 lat  

33,00 zł x 8% vat = 35,64 zł brutto / od 1 dziecka 

 

 

Zasady zakwaterowania: 

 W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz.12:00 w dniu 

wyjazdu. Prosimy o przestrzeganie ww. godzin. 

 Osoby, które rozpoczęły pobyt w ośrodku zobowiązane są zameldować się niezwłocznie po 

przyjeździe oraz uiścić opłatę klimatyczną (opłata miejscowa zgodna ze stawkami Uchwały 

Rady Gminy Dziwnów).         

 Przy zakwaterowaniu prosimy o określenie tur wydawanych posiłków. 

 Do obiektu nie wolno zabierać ze sobą zwierząt 

 Szczegółowe zasady pobytu w ośrodku znajdują się w regulaminach obiektu. 

 

 

Zasady wyżywienia: 

 

 Pobyt w ośrodku rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia turnusu,  kończy 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

 Ośrodek umożliwia skorzystanie z dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadokolacji 

mailto:rezerwacje.lukecin@adm.uw.edu.pl


 Oba posiłki będą podawane w dwóch turach: 

Śniadania :   I tura  8:00 - 8:40 

II tura 9:00 - 9:40 

 

Obiadokolacje:   I tura  16:00 - 16:40 

       II tura 17:00 - 17:40 

 

 Odbędzie się 1 ognisko w trakcie każdego z w/w turnusów (obiadokolacja będzie 

pomniejszona o kolację) 

 Tylko dzieci do 8 lat mogą skorzystać z ½ wyżywienia. 

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wybranych przez Państwa na początku pobytu tur/godzin 

posiłków. 

 

 Do dyspozycji gości ośrodek udostępnia lodówki znajdujące się na korytarzach 

(zasady korzystania z urządzeń są wywieszone na lodówkach oraz dostępne w recepcji). 

 Zachęcamy do zaopatrzenia się w pojemniki na żywność. 

 Goście mają możliwość podgrzania posiłku w mikrofalówce znajdującej się w stołówce. 

 Jadłospis jest wywieszany codziennie przy wejściu do stołówki oraz na stronie internetowej 

ośrodka. 

 

Płatności: 

 

 Opłat należy dokonać w następujących terminach: 

- za wyjazd w lipcu   (I i II turnus) do  31 maja br. 

- za wyjazd w sierpniu (I i II turnus) do 30 czerwca br. 

 

Osobom, które nie opłacą należności za wczasy w powyższych terminach rezerwacja zostanie 

automatycznie anulowana.  

Warunkiem zwrotu opłaty za wczasy będzie zgłoszenie rezygnacji do Biura Spraw Socjalnych 

najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. W nadzwyczajnych przypadkach prosimy  

o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia procedury aby dokonać zwrotu poniesionych kosztów.  

Rezerwację można anulować w ciągu 14 dni przed przyjazdem telefonicznie 22 55 22 609 lub drogą 

elektroniczną na adres e:mail: rezerwacje.lukecin@adm.edu.pl – koszty zostaną zwrócone, na 

pisemny wniosek zainteresowanego przesłany w formie elektronicznej lub złożony osobiście w 

Biurze Spraw Socjalnych UW. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rezerwacje.lukecin@adm.edu.pl


SZELIGÓWKA 

 
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” 

ul. Stanisława Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko (k/Zakopanego) 

tel. 018 20 70 213, rezerwacje.szeligowka@adm.uw.edu.pl 

 

Dom położony jest na zach. stoku Gubałówki, bez wyżywienia, ale z możliwością przygotowywania 

posiłków we własnym zakresie. Pokoje 2, 3, 4-osobowe w pełni wyposażone, łazienki 

ogólnodostępne.  

  

Cena pełnopłatnego skierowania dla jednej osoby (1 doba) wynosi: 

      

45,00 zł x 8 %VAT = 48,60 zł   brutto/ od 1 osoby 

 

Zasady zakwaterowania: 

 W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz.12:00 w dniu 

wyjazdu. Prosimy o przestrzeganie ww. godzin. 

 Osoby, które rozpoczęły pobyt w ośrodku zobowiązane są zameldować się niezwłocznie po 

przyjeździe oraz uiścić opłatę klimatyczną (opłata miejscowa zgodna ze stawkami Uchwały 

Rady Gminy Kościelisko).         

 Do obiektu nie wolno zabierać ze sobą zwierząt 

 Szczegółowe zasady pobytu w ośrodku znajdują się w regulaminach obiektu. 

         
 

UWAGA: 

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przyjazdem w celu odebrania 

kluczy 

 

Zasady wyżywienia: 

 

 W ośrodku nie ma wyżywienia, ale jest możliwość przygotowywania posiłków we własnym 

zakresie. 

 Kuchnia wyposażona w sprzęt gosp. domowego, do każdego pokoju jest przydzielona osobna 

lodówka. 

 Zachęcamy do zaopatrzenia się w pojemniki na żywność. 
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Do sezonu zaliczamy: okres wakacji, tj. od 01 lipca do 31 sierpnia 

    okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

 

 

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” 

ul. Stanisława Nędzy Kubińca 215 

34-511 Kościelisko (k/Zakopanego) 

tel. 018 20 70 213 

rezerwacje.szeligowka@adm.uw.edu.pl 

 

 

Cena pełnopłatna jednego dnia pobytu wynosi: 

43,00 zł + 8 % VAT = 46,44 zł     

          
Opłata miejscowa zgodna ze stawkami Uchwały Rady Gminy Kościelisko płatna w Ośrodku. 

 

 

 

 

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” 

ul. Słoneczna 10  

Łukęcin, Gmina Dziwnów  

72-400 Kamień Pomorski 

tel. 91-381-26-12 

rezerwacje.lukecin@adm.uw.edu.pl  

 

Cena pełnopłatna jednego dnia pobytu wynosi: 

Nocleg     62,00 zł + 8% vat =  66,96 zł brutto / od 1 osoby  

Wyżywienie  66,00 zł + 8 % vat = 71,28 zł brutto / od 1 osoby  

½ wyżywienia dla dzieci do 8 lat  

33,00 zł + 8% vat = 35,64 zł brutto / od 1 dziecka 
  

Opłata miejscowa zgodna ze stawkami Uchwały Rady Gminy Dziwnów płatna w Ośrodku. 

 

 
Dla grup zorganizowanych ceny ustalane są indywidualnie. 
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