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1. Co należy zrobić, aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim?
Należy złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS).
Więcej informacji znajdziesz tu.

2. Kiedy należy składać podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim?
Dokumenty można składać od 28. lipca do 11. sierpnia 2016 r. 11 sierpnia jest terminem
ostatecznym, po tym dniu nie można donosić ani dosyłać brakujących dokumentów. W przypadku
przysłania dokumentów liczy się data wpłynięcia ich do komisji, a nie data stempla pocztowego.

3. Co w przypadku, gdy nie uda mi się skompletować wszystkich wymaganych
dokumentów?
Komplet dokumentów należy złożyć do 11. sierpnia 2016 r. Niepełne podania nie będą rozpatrywane.

4. Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim?
Wykaz dokumentów dostępny jest tu.

5. Czy na pewno dokumenty o dochodach powinny dotyczyć roku 2015?
Tak, dokumenty o dochodach musza dotyczyć 2015 r.

6. Gdzie należy składać podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim?
Podania należy składać w Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS) podczas dyżurów. Planując przyjazd
zapoznaj się z aktualnym harmonogramem pracy UKS.

7. Czy dokumenty należy składać osobiście?
Dokumenty może złożyć osoba trzecia upoważniona pisemnie przez wnioskodawcę lub można jej
przesłać pocztą na adres:
Uczelniana Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
z dopiskiem „akademiki”

8. Czy dokumenty można wysłać drogą elektroniczną?
Nie, dokumentów nie można wysłać poczta elektroniczną.

9. Co jest warunkiem otrzymania miejsca w Domu Studenckim?
Miejsca dla nowo przyjętych studentów są przyznawane na podstawie uzyskanej liczby punktów. Na
sumę punktów składają się:
1. punkty wynikające z miesięcznego dochodu netto na członka rodziny studenta (do 100 pkt);
2. punkty dla studentów rodzin niepełnych (0, 15 lub 30 pkt);
3. punkty dla studentów wychowujących własne dzieci (0 lub 10 pkt).
Szczegółowe zasady przyznawania punktów opisane są w regulaminie.
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10. Czy odległość Uczelni od miejsca zamieszkania ma wpływ na przyznanie miejsca w
Domu Studenckim?
Odległość miejsca zamieszkania nie wpływa na przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

11. Jaki jest najwyższy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do
otrzymania miejsca w DS?
Nie ma takiego progu. Liczba miejsc w akademikach jest ograniczona, więc liczbę punktów
pozwalającą na otrzymanie miejsca w Domu Studenckim wyznacza ilość studentów, którzy złożyli
podanie.

12. Czy mogę wybrać numer akademika?
Na pierwszym roku nie ma możliwości wyboru numeru Domu Studenckiego.

13. Co zrobić w przypadku, gdy dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego
nie przedstawia sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się obecnie moja rodzina?
Jeśli któryś z członków rodziny ma w bieżącym roku dochód niższy od tego przedstawionego na
zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego (ale tylko wskutek: uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utraty zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z
wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa
rolnego, wyrejestrowania działalności gospodarczej, utraty zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utraci zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń), można wnioskować o dochód utracony. Niezbędne są jednak do
tego dokumenty poświadczające zaistniałą sytuację. W drugą stronę postępuje się, gdy ktoś uzyskał
nowy dochód w przypadkach odwrotnych do opisanych.

14. Czy mogę złożyć kserokopie dokumentów?
Tak, można złożyć kserokopie dokumentów. Kserokopie te musza być jednak potwierdzone. Nie musi
być to potwierdzenie notarialne, wystarczy przedstawić członkowi UKS oryginał wraz z kopią (która
ma być potwierdzona). Dokumenty można też potwierdzić w odpowiedniej instytucji – Urząd Gminy,
Urząd Miasta, notariusz lub inna instytucja, która dany dokument wystawiła.

15. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i nie pracują, czy musze dostarczyć
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie/działalności gospodarczej?
Tak, oprócz zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa (ha przeliczeniowe), należy
dostarczyć następujące dokumenty z Urzędu Skarbowego:
 Zaświadczenie o nie złożeniu/ nie wpłynięciu zeznania podatkowego lub zaświadczenie o
zerowych dochodach,
 Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą.
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16. W poprzednim roku nie pracowałem, czy także musze dostarczyć dokumenty z Urzędu
Skarbowego?
Tak, należy dostarczyć następujące dokumenty z Urzędu Skarbowego:
 Zaświadczenie o nie złożeniu/ nie wpłynięciu zeznania podatkowego/ niefigurowaniu w
ewidencji podatników lub zaświadczenie o zerowych dochodach,
 Zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą.

17. Moje rodzeństwo jest pełnoletnie, jak poświadczyć że rodzeństwo się uczy? Czy
wystarczy kserokopia indeksu lub legitymacji studenckiej/uczniowskiej?
Należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni poświadczające kontynuowanie nauki. Nie może to
być ani ksero legitymacji, ani indeksu.

18. Moje rodzeństwo było w tym roku w klasie maturalnej, jakie zaświadczenie
powinienem dostarczyć, na potwierdzenie tego że się uczy?
Należy dostarczyć zaświadczenie z liceum/technikum potwierdzające, że w roku szkolnym 2015/2016
rodzeństwo było w klasie maturalnej. W przypadku, gdy rodzeństwo brało udział w rekrutacji na
studia i ma już decyzję o przyjęciu, można ewentualnie przedstawić poświadczoną kserokopie decyzji.

19. Kto wchodzi skład gospodarstwa domowego?
Do wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się:
 Studenta,
 Małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

20. Kogo nie mogę wliczyć do mojego gospodarstwa domowego?
Do gospodarstwa domowego nie można wliczyć dalszej rodziny, o ile nie są oni prawnymi
opiekunami, czyli np. babci, cioci, kuzyna lub dziecka rodzeństwa. To samo tyczy się przybranej
rodziny, czyli jeżeli macocha, bądź ojczym nie przysposobili studenta to ani oni, ani ich nie
przysposobione przez prawnego opiekuna dzieci z poprzedniego małżeństwa (małżeństw) nie
wliczają się do gospodarstwa domowego.

21. Co zrobić, jeśli mam wątpliwości co do składanych dokumentów?
Najlepiej skontaktować się z Uczelnianą Komisją Stypendialną .
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