
  

 
 

` 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 30/2021 z 11 maja 2021 r. 
 

 

w sprawie: czasowych zmian Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej z uwagi 

na COVID-19 obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz pkt 11), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 95 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) 

oraz z uwagi na COVID-19 i na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni wprowadzone na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 363), jak i aktualne regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) w porozumieniu 

z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządem Doktorantów Politechniki 

Gdańskiej zarządzam, co następuje: 

 

§1 Doktoranci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok 

akademicki 2020/2021, tj. do 27 czerwca 2021 r. zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 

w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r.  

 

§2 W przypadku ubiegania się przez studenta o zakwaterowanie w domach studenckich 

Politechniki Gdańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka lub dziecka na rok akademicki 

2021/2022, postanowienia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, 

wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z dnia 28 września 

2020 r. (dalej: Regulamin) obowiązują w brzmieniu uwzględniającym następujące zmiany 

i uzupełnienia wyłącznie w okresie obejmującym rok akademicki 2021/2022: 

 

1. Komunikat, o którym mowa w §49 Regulaminu będzie ogłaszany w terminach: 

a. w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia niniejszego zarządzenia: terminy, o których 

mowa w §49 ust. 1 Regulaminu, z wyłączeniem terminów trwania etapów VI–VIII 

rozdziałów miejsc; 

b. w terminie do 3 tygodni od ogłoszenia kalendarza roku akademickiego na rok 2021/2022: 

terminy trwania etapów VI–VIII rozdziału miejsc. 

2. §17 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Wnioski, których wzory zostały określone 

w załącznikach 8a–8e do Regulaminu składane są wyłącznie poprzez elektroniczny 

formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module 

Stypendia. Wygenerowany wniosek należy wydrukować, opatrzyć własnoręcznym podpisem 

i złożyć w Komisji wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem, że w roku 



akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 w trakcie wnioskowania o miejsce w DS wniosek, 

którego wzór został określony w załączniku 8e do regulaminu składany jest wyłącznie 

poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu 

MojaPG w module Stypendia.” 

3.  

a. §46 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Prawo do otrzymania miejsca w DS 

przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom PG, którzy studiują w trybie 

stacjonarnym oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem, że 

wnioskując o miejsce w DS na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022 prawo do 

otrzymania miejsca w DS przysługuje również studentowi, którego miejsce 

zameldowania, a w przypadku jego braku – zamieszkania, znajduje się w znacznej 

odległości od Politechniki Gdańskiej.”; 

b. §46 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „W trakcie wnioskowania o miejsce w DS 

w I oraz II etapie, trudna sytuacja materialna ustalana jest na podstawie złożonego 

wniosku o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021”; 

c. §46 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Podstawowym kryterium branym pod 

uwagę przy przyznawaniu miejsca jest miesięczny dochód netto przypadający na członka 

rodziny studenta, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wniosków składanych w roku 

akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 podstawowym kryterium branym pod uwagę 

przy przyznawaniu miejsca jest odległość Politechniki Gdańskiej od miejsca 

zameldowania studenta.”. 

4. W §51 Regulaminu dopisuje się kolejne zdanie: „W przypadku dołączania dokumentacji 

student jest zobowiązany przesłać skany dokumentów (lub zdjęcia w rozdzielczości 

przynajmniej 300 dpi) na adres komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta 

pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek 

xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą 

zostać przesłane po wygenerowaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 

godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia warunków 

niniejszego paragrafu nie zostanie dołączona do wniosku”. 

5. §56 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Miejsce w etapie I otrzymują studenci, którzy 

otrzymują stypendium socjalne w maju 2021 r. Następnie studenci, którzy otrzymali 

największą liczbę punktów, do wyczerpania liczby miejsc przeznaczonych na ten etap”. 

6. §571 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „W odniesieniu do wniosków składanych w roku 

akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 liczbę punktów, o których mowa w §56 niniejszego 

regulaminu oblicza się według wzoru: 

Liczba punktów = pktkm + pktstaż + pktniep + pktdziecko” 

7. §61 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „O kolejności na listach oczekujących decyduje 

odległość, ustalana wg zasad, o których mowa w §571 pkt 1 niniejszego regulaminu”. 

8. §62 ust. 4 Regulaminu zastępuje się zdaniem: „Pula miejsc jest wspólna. Sposób składania 

wniosku zostanie określony w komunikacie, o którym mowa w §49 regulaminu”. 

9. §64 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „studenci, którzy w pierwszej preferencji wybiorą 

dotychczas zamieszkiwany pokój, mają do niego pierwszeństwo. Zasada ta dotyczy wyłącznie 

akademików w całości przeznaczonych na zakwaterowanie studentów w Akcji Lato”.  

10. W załączniku nr 3 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

a. wzór, o którym mowa w §1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  
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Liczba punktów = 1000 ∙ (pktstaż + pktstud + pktniepeł) + 100 ∙ (pktdz + pktsem) + 0,01 ∙ pktkm 

b. §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „pktkm jest obliczana wg wzoru zawartego w §571 pkt 1) 

niniejszego regulaminu”; 

c. po §3 dopisuje się §3a o treści: „Zaświadczenia, o których mowa w §3 niniejszego 

załącznika dostarcza się zgodnie z zasadami opisanymi w §51 Regulaminu.”; 

d. w §9 dopisuje się zdanie: „Sposób dostarczenia wniosku zostanie podany 

w komunikacie, o którym mowa w §49 regulaminu”. 

§3 Postanowienia Regulaminu uwzględniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone niniejszym 

zarządzeniem obowiązują, o ile z uwagi na zmianę sytuacji epidemicznej nie zostaną odwołane, 

wyłącznie w okresie obejmującym rok akademicki 2021/2022 w związku z ubieganiem się przez 

studenta o zakwaterowanie w będących w posiadaniu Politechniki Gdańskiej Domach 

Studenckim oraz o zakwaterowanie małżonka lub dziecka na rok akademicki 2021/2022. 

 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

Rektor 
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prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 


