
  

  

 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 36/2022 z 10 maja 2022 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 11 w związku z art. 95 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1  

1. §124 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Doktoranci studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej 

na Politechnice Gdańskiej mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. 

Wszystkie zapisy Działu II niniejszego Regulaminu odnoszące się do studentów mają 

zastosowanie do doktorantów z wyłączeniem §57–62, 67–78, 90–96.” 

2. §125 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Miejsca w domu studenckim dla doktorantów 

przyznawane są przez rektora lub upoważnionych przez niego pracowników, członków SDPG 

lub RM DS 12.” 

3. §126 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Komunikat zawiera okresy trwania poszczególnych etapów rozdziału miejsc dla 

doktorantów oraz terminy wpłaty kaucji gwarancyjnej. Komunikat zawiera również 

szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków o DS przez nowo 

przyjętych doktorantów oraz adres e-mail do składania odwołań przez doktorantów. 

2. W etapach I–II doktoranci wnioskują o przyznanie miejsca w DS 12 wraz z przyznaniem 

konkretnego pokoju w tym DS. W pozostałych etapach doktoranci wnioskują jedynie 

o przyznanie miejsca w DS, a pokoje są przydzielane dla nich w sposób losowy. 

3. Doktoranci otrzymują miejsca w DS na cały rok akademicki wraz z wakacjami, tj. od 1 

października danego roku do 30 września kolejnego roku. W przypadku otrzymania miejsc 

w etapie V doktorant otrzymuje miejsce do końca roku akademickiego, na który 

prowadzony jest nabór do DS. 

4. Miejsca w DS przeznaczone dla doktorantów przyznawane są w następujących etapach: 

1) Etap I – rozdzielana jest pula do 66% miejsc w DS 12 z przeznaczeniem dla 

doktorantów lat I–III. Pula niewykorzystanych miejsc w tym etapie przechodzi do etapu 

III; 

2) Etap II – rozdzielana jest pula do 3% miejsc w DS 12 z przeznaczeniem dla 

doktorantów lat I–III. Polega on na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań doktorantów 

z I etapu; 

3) Etap III – rozdzielana jest pula co najmniej 30% miejsc w DS 12 z przeznaczeniem dla 

nowo przyjętych doktorantów; 



 
 

4) Etap IV – rozdzielana jest pula do 1% miejsc w DS 12 z przeznaczeniem dla nowo 

przyjętych doktorantów. Polega on na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań 

doktorantów z III etapu; 

5) Etap V – co najmniej raz przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz do dwóch razy 

w tygodniu, w trakcie trwania roku akademickiego, rozdzielana jest pula miejsc 

niewykorzystanych w poprzednich etapach oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji 

z miejsca w DS 12. W tym etapie wnioski o miejsce mogą składać również doktoranci 

studiów doktoranckich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej 

czwartego i starszych lat”. 

4. §127 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„1. W etapach I–II o przydzielenie miejsca w DS 12 mogą starać się wyłącznie doktoranci lat I–

III Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej natomiast w etapach III–IV wyłącznie 

nowoprzyjęci doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.  

2. W puli miejsc w etapie III wprowadza się proporcjonalny podział miejsc dla Polaków oraz 

cudzoziemców zgodnie z obowiązującym podziałem miejsc w Szkole Doktorskiej 

ustalonym Zarządzeniem Rektora w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na 

dany rok akademicki. W przypadku nie wykorzystania puli miejsc przez jedną z grup, 

miejsca te przechodzą na drugą grupę. W przypadku Polaków miejsce w DS otrzymują 

doktoranci, którzy uzyskali największą liczbę punktów, o których mowa w §70, do 

wyczerpania liczby przeznaczonych miejsc. Miejsca w DS 12 dla cudzoziemców 

przyznawane są zgodnie z kolejnością pojawienia się w DS 12.  

3. Podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w DS 12 w I, II i V etapie przyjmuje 

się następującą kolejność przydziału: 

1) doktoranci I roku; 

2) doktoranci II roku; 

3) doktoranci III roku. 

4. W ramach każdej z grup, o których mowa w ust. 3 pierwszeństwo mają doktoranci 

zamieszkujący na dzień 31 marca w DS 12.  

5. W przypadkach spornych miejsce otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę 

punktów, o których mowa w §70, z zastrzeżeniem, że w przypadku cudzoziemców 

przyjmuje się wartość KM równą 350. 

6. Przyznanie pokoju w DS odbywa się zgodnie z zapisami §79–87, gdzie zapis „SSPG” 

traktuje się jak „SDPG”. 

7. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla doktorantów w DS 12, rektor podczas 

etapów III–V może przydzielić miejsca w innych DS. 

8. Doktorant może złożyć podanie o dokwaterowanie współmałżonka i/lub dzieci do tego 

samego pokoju. Nawet w przypadku wolnych pokoi w DS 12 przydzielenie osobnego 

pokoju współmałżonkowi i/lub dzieciom nie jest możliwe. Zastrzega się również, że DS 12 

nie posiada infrastruktury przystosowanej dla rodzin z dziećmi. 

9. W uzasadnionych przypadkach, pracownicy PG, doktoranci Szkoły Doktorskiej 

Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej oraz doktoranci innych uczelni mogą otrzymać 

zgodę rektora na zamieszkanie w DS 12 w trakcie trwania etapu V, z zastrzeżeniem, że 



 
 

możliwe jest to jedynie, gdy liczba wolnych miejsc przekracza 3% całkowitej liczby miejsc 

w DS 12. Miejsca mogą zostać przyznane do końca roku akademickiego.” 

 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
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