
 

 

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA  

 

Na podstawie § 49 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej Prorektor ds. 

Kształcenia Politechniki Gdańskiej ogłasza: 

 

I. 

1.  Przyznawanie miejsc w domach studenckich - studenci: 

I etap  

24 maja – 6 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

16 czerwca 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

II etap 

17 czerwca – 20 czerwca 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu 

studenckim. 

28 czerwca 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

III etap (dla nowoprzyjętych studentów) 

29 lipca – 9 sierpnia 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

13 sierpnia 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

IV etap 

16 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu 

studenckim. 

23 sierpnia 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

V etap 

1 lipca – 3 września 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

10 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer 

domu studenckiego. 

17 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu 

studenckim w poprzednich etapach. 

  

2.  Przyznawanie miejsc w domach studenckich - doktoranci: 

I etap  

24 maja – 6 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

11 czerwca 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

II etap 

14 czerwca – 16 czerwca 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu 

studenckim. 
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21 czerwca 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów) 

13 września – 19 września 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

22 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

IV etap 

23 września – 26 września 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu 

studenckim. 

28 września 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w 

domu studenckim. 

V etap 

1 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu 

studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

20 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu 

studenckim w poprzednich etapach. 

 

3.  Kaucja gwarancyjna 

a) Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2021/2022 – 400 zł. 

b) Terminy wpłaty kaucji – studenci: 

 do 31 lipca 2021 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w 

etapach I-II; 

 do 31 sierpnia 2021 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w 

etapach III-IV; 

 do 3 września 2021 r. – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V; 

 do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby. 

c) Terminy wpłaty kaucji – doktoranci: 

 do 31 lipca 2021 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w 

etapach I-II; 

 do 10 września 2021 r. – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V; 

 do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby. 

d) Terminy wpłaty kaucji – Akcja Lato: 

 Studenci i doktoranci mieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego kaucja 

jest ważna również w trakcie wakacji; 

 Studenci i doktoranci niemieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego 

powinni wpłacić kaucję do dnia składania podania o miejsce w domu studenckim na lato. 

Dowód wpłaty jest wymaganym załącznikiem do podania. 
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4. Rozdział miejsc w pokojach dla studentów, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim w I-II 

etapie: 

29 czerwca – 8 lipca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w pokoju. Wniosek 

(skan lub wyraźne zdjęcie) wraz z dokumentami potwierdzającymi działalność na uczelni 

(nie ma konieczności potwierdzania działalności w DS) należy przesłać, w zależności od 

otrzymanego miejsca w DS, na adres e-mail odpowiedniej Rady Mieszkańców: 

DS1: rm.ds1@pg.edu.pl  

DS2: rm.ds2@pg.edu.pl  

DS3: rm.ds3@pg.edu.pl  

DS4: rm.ds4@pg.edu.pl  

DS5 i DS5Ł: rm.ds5@pg.edu.pl  

DS6: rm.ds6@pg.edu.pl   

DS7: rm.ds7@pg.edu.pl  

DS8: rm.ds8@pg.edu.pl  

DS9: rm.ds9@pg.edu.pl  

DS10: rm.ds10@pg.edu.pl 

DS11: rm.ds11@pg.edu.pl  

 

20 lipca 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w 

pokoju. 

21 lipca – 23 lipca 2021 r. – składanie odwołań  dot. przyznania miejsca w pokoju. 

28 lipca 2021 r.  – publikacja ostatecznych wyników rozdziału miejsc w pokojach. 

 

 

5. Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim: 

a) do 7 września 2021 r. – studenci; 

b) do 7 września 2021 r.- doktoranci lat starszych.  

 

6. do 24 września 2021 r. – przekazanie przez Komisję Stypendialną do Osiedla Studenckiego 

zweryfikowanych list studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki 

2021/2022. 

 

7. 29 września – 4 października 2021 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 

2021/2022. 

 

8. do 6 października 2021 r. – przekazanie przez  Osiedle Studenckie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej oraz dziekanatów wykazu osób, które nie dokonały zakwaterowania zgodnie z 

obowiązującym terminem. 

 

II.  

1. Przyznawanie miejsc na wakacje dla studentów: 

24 maja – 30 maja 2021 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na wakacje. 

Wniosek (skan lub wyraźne zdjęcie) wraz z dokumentami potwierdzającymi działalność na 

uczelni (nie ma konieczności potwierdzania działalności w DS) należy przesłać na adres e-

mail Rady Mieszkańców zamieszkiwanego przez siebie akademika (adresy podane w 

rozdziale I pkt 4 Komunikatu). Studenci niezamieszkujący akademika w trakcie roku 

akademickiego przesyłają wniosek na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl. 

mailto:rm.ds1@pg.edu.pl
mailto:rm.ds2@pg.edu.pl
mailto:rm.ds3@pg.edu.pl
mailto:rm.ds4@pg.edu.pl
mailto:rm.ds5@pg.edu.pl
mailto:rm.ds6@pg.edu.pl
mailto:rm.ds7@pg.edu.pl
mailto:rm.ds8@pg.edu.pl
mailto:rm.ds9@pg.edu.pl
mailto:rm.ds10@pg.edu.pl
mailto:rm.ds11@pg.edu.pl
mailto:akcjalato@pg.edu.pl
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14 czerwca 2021 r. - publikacja wyników.  

 

28 czerwca – 4 lipca 2021 r. – kwaterowanie studentów, którym przyznano miejsce w domu 

studenckim od początku trwania „Akcji Lato”. 

 

2. Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów, którzy obecnie nie mieszkają w DS12: 

24 maja – 30 maja 2021 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na wakacje. 

Wniosek (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail: rm.ds12@pg.edu.pl. 

8 czerwca 2021 r. - publikacja wyników.  

 

3. do 23 czerwca 2021 r. składanie rezygnacji  z przyznanego miejsca w domu studenckim na 

wakacje: 

a) studenci – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl; 

b) doktoranci – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: rm.ds12@pg.edu.pl.  

 

4. Domy Studenckie przeznaczone na „Akcję Lato”: 

 

DS 2, DS 6, DS 10, DS 12 w całości dla studentów i doktorantów;  

DS 8 – ok. 130 miejsc (do uzgodnienia z administracją DS); 

 

DS 3, DS 9 – ok. 30 miejsc w każdym z akademików (do uzgodnienia z administracją DS). 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

dr hab. inż. Marek Dzida 

prof. uczelni 
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