Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 10/2016 z 4 maja 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Domów Studenckich.

Na podstawie art. 66 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1 W Regulaminie Domów Studenckich wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PG nr 13/2015
z 12 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §12 ust. 3 pkt. 4): Zmiana liczby 40 na 60
2. W §33 dodaje się ust 3. o brzmieniu: „Student lub doktorant, który ubiega się o miejsce
w DS na wakacje powinien mieć wpłaconą kaucję gwarancyjną w kwocie określonej
w komunikacie, o którym mowa w §4 niniejszego regulaminu.”
3. W §33 dodaje się ust 4. o brzmieniu: „Studenci, którzy nie mieszkali w DS w ciągu roku
akademickiego zobowiązani są dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji do wniosku
o zamieszkanie w DS na wakacje”
4. §34 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Studentowi, który otrzymał miejsce w DS na kolejny rok
akademicki i nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, kaucja nie
jest zwracana i zostaje zachowana na kolejny rok akademicki.“
5. W §1 ust. 3 pkt. 2) Załącznika nr 1: Po „najtańszego DS” wstawia się kropkę oraz wykreśla:
„oraz nie mogą mieszkać w DS 1, 3, 4, 5Ł, 6, 8, 9.”
6. W §1 ust. 4 pkt. 7) lit. a) Załącznika nr 1: zmiana sformułowania: „Zarządu SSPG” na
sformułowanie „Przewodniczącego SSPG oraz jego zastępców”
7. W §4 ust. 1 Załącznika nr 1: zmiana sformułowania „§1 ust. 4 punkty 1), 3), 4) niniejszego
załącznika.” na sformułowanie „§1 ust. 2 niniejszego załącznika (z wyłączeniem punktów za
staż).”
8. W §4 Załącznika nr 1: dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Osobom, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu numer DS przydzielany jest w sposób losowy.”
9. W §1 ust. 1 pkt. 4) lit. a) Załącznika nr 2: zmiana sformułowania: „Zarząd SSPG” na
sformułowanie „Przewodniczący SSPG oraz jego zastępcy”
10. §1 ust. 1 pkt. 5) lit. b) Załącznika nr 2: otrzymuje brzmienie: "5 pkt - osoby studiujące na
dwóch kierunkach studiów na PG".

§2 Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

--------------------------------------prof. Henryk Krawczyk

