
ZASADY ZAKWATEROWANIA STUDENTÓW 

W DOMU STUDENCKIM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

1. Student Politechniki Koszalińskiej oraz osoba nowo przyjęta na studia w Politechnice 

Koszalińskiej może ubiegać się o  przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki 

Koszalińskiej, zwanym dalej DS.  

2. O przyznanie zakwaterowania w DS może ubiegać się student Politechniki Koszalińskiej, 

który:  

a)w chwili ubiegania się o przyznanie miejsca w DS nie utracił prawa do 

zakwaterowania     w DS z powodu rażącego naruszenie Regulaminu Domów Studenckich 

Politechniki Koszalińskiej,  

b)nie zalega z opłatą za miejsce w DS.  

 

3. Miejsce w DS jest przyznawane na rok akademicki 

 

4. Miejsce w DS na dany rok akademicki jest przyznawane na wniosek studenta, 

złożony      w administracji Działu Domów Studenckich lub pocztą elektroniczną na adres: 

akademiki@tu.koszalin.pl 

5.Składanie wniosku o przyznanie miejsca w DS odbywa się w terminach ustalonych w 

Piśmie Okólnym przez rektora.  

6. Miejsce w DS przyznaje komisja składająca się z pracownika Działu Domów Studenckich, 

pracownika Działu Współpracy ze Studentami oraz przedstawiciela studentów powołana 

przez rektora na wniosek kierownika Działu Domów Studenckich. Od decyzji komisji 

przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do rektora. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem komisji.  

7. Pierwszeństwo w przyznaniu zakwaterowania w DS przysługuje studentowi studiów 

stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym 

stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

8. Student lub osoba nowo przyjęta na studia, może otrzymać miejsce w DS wraz z dzieckiem 

lub/i współmałżonkiem.  

9. Student lub osoba nowo przyjęta na studia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

powinien dołączyć do wniosku o przyznanie miejsca w DS, dokumenty potwierdzające 

deklarowaną sytuację.  

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja, może przyznać miejsce w DS 

studentowi niespełniającemu kryteriów wskazanych powyżej. 

11. Listy studentów, którym przyznano miejsce w DS ogłaszane są na stronie internetowej 

www.akademiki.tu.koszalin.pl, a w przypadku osób, które dostały się na pierwszy rok 

studiów przekazywane są pocztą elektroniczną. 

12. Szczegółowe zasady zakwaterowania i korzystania z DS określone są w Regulaminie 

Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej.  
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