
Informacja dla studentów II stopnia (marzec) 

Każdy student Politechniki Śląskiej może ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Politechniki 
Śląskiej. 

W tym celu należy zgłosić się do Kierownika Domu Studenckiego - miejsca zwalniane na bieżąco będą 
przekazywane studentom, którzy zadeklarują chęć zamieszkania w akademiku.  

Informacja dla studentów I roku (październik) 

Każdy student Politechniki Śląskiej może ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Politechniki 
Śląskiej 

W tym celu należy złożyć wniosek (załącznik nr.13 do zarządzenia Rektora nr 113/2019 z dnia 16 
września 2019r) w dowolnie wybranym przez siebie akademiku (po uprzednim zasięgnięciu 
informacji o wolnych miejscach u kierownika akademika) 

Wniosek dostępny na stronie :  https://www.polsl.pl/rju4-aos/oplaty/  

Miejsca będą przyznawane wg. kolejności przyjęcia wniosków. 

Każdy kwaterujący się student jest zobowiązany do wpłacenia depozytu w wys. 500,00 zł na nr konta 
bankowego : PL  17105010701000002476219007 w terminie 3 dni od daty zakwaterowania się. 

Kwota depozytu(kaucji) jest zabezpieczeniem na pokrycie kosztów powstałych uszkodzeń mienia 
Politechniki Śląskiej z bezsprzecznej winy mieszkańca. Uszczuplenie depozytu może nastąpić 
wyłącznie za pisemną zgodą obwinionego  studenta. Depozyt może także służyć jako zapłata za lokal 
w akademiku, w sytuacji wystąpienia zaległości w płatności. 

Depozyt ważny jest przez cały tok studiów i będzie zwracany na konto zainteresowanego z dniem 
jego wykwaterowania się z Osiedla Studenckiego. 

BARDZO WAŻNE - Osoby, które rezygnują z miejsca proszone są o przekazanie tej informacji do 
kierownika akademika, bądź Administracji Osiedla Studenckiego.  
Zwolnione miejsca trafią do studentów z listy rezerwowej. 
 

Osoby, które nie znajdą miejsca w akademiku mogą złożyć wniosek w Administracji Osiedla 
Studenckiego. Utworzona zostanie „lista rezerwowa”, którą zajmować się będzie p. Marta Olejnik 
marta.olejnik@polsl.pl tel.32 237 26 97  

20.09.2021 zostanie utworzona komisja złożona z pracowników AOS ,która będzie przyznawać 
wolne miejsca w akademikach osobom z listy rezerwowej, kryterium przyznania miejsca  będzie 
odległość od miejsca zamieszkania , trudny dojazd oraz rok studiów –pierwszeństwo  będą mieli 
studenci  z I roku studiów. 


