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KOMUNIKAT KANCLERZA Z DNIA 14.09.2020 r. 

w sprawie działalności domów studenckich w roku akademickim 2020/2021 

 
W roku akademickim 2020/2021 nie są przewidywane ograniczenia funkcjonowania 

domów studenckich Politechniki Rzeszowskiej inne, niż wyłączenie z użytkowania z powodu 
trwającej przebudowy DS. Pingwin. 

Studenci mają możliwość zakwaterowania w domach studenckich Alchemik, Aviata, Akapit, 
Nestor i Ikar. 

Kwaterowanie w domach studenckich odbywać będzie się w pokojach jedno-  
i dwuosobowych. Istnieje możliwość zakwaterowania 3 osób w pokoju trzyosobowym na własny 
wniosek wszystkich współmieszkańców tego pokoju. 

Kwaterowanie w ramach przydzielonych miejsc w domach studenckich odbywać będzie się 
od dnia 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.. Istnieje możliwość wcześniejszego lub późniejszego 
zakwaterowania pod warunkiem uzgodnienia ostatecznej daty zakwaterowania  z administracją 
domu studenckiego, w którym zostało przydzielone lub zarezerwowane miejsce. 
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości zarażenia studentów  
i pracowników domów studenckich koronawirusem oraz działając zgodnie z rekomendacją 
MNiSW, w konsultacji z GIS, w domach studenckich od dnia 28.09.2020 r. wprowadzone zostaną 
procedury dotyczące m.in.: 

- obowiązku używania przez mieszkańców i pracowników domu studenckiego osłony ust i 
nosa (maseczka, chusta, przyłbica itp.) podczas poruszania się po powierzchniach 
wspólnych domu studenckiego (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
ogólnodostępne); 

- ograniczenia kontaktu między osobami korzystającymi z domów studenckich poprzez 
ograniczenie korzystania z pomieszczeń kuchennych i higieniczno – sanitarnych jak 
najmniejszej liczby osób w jednym czasie; 

- w miarę możliwości zakwaterowania studentów w osobnych pokojach z dostępem do 
węzła sanitarnego; 

- wprowadzenia zakazu przebywania i odwiedzin w domach studenckich osób z zewnątrz; 
- zakazu organizowania zgromadzeń (towarzyskich, integracyjnych, rodzinnych, 

edukacyjnych itp.) w domach studenckich i na terenie osiedla studenckiego; 
- zapewnienie środków do mycia i dezynfekcji rąk dla mieszkańców i pracowników  

w pomieszczeniach ogólnodostępnych; 
- wyznaczenia pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 
 

W razie pytań i wszelkich niejasności dotyczących zakwaterowania, w celu zapewnienia 

bezpiecznego dystansu społecznego i tym samym stworzenia wyższego bezpieczeństwa 

sanitarnego prosimy wszystkich przyszłych mieszkańców o kontakt telefoniczny lub mailowy  

z administracją domów studenckich: 

• DS. Alchemik – tel. 17 865 1990, e-mail: apokryw@prz.edu.pl 

• DS. Aviata – tel. 17 743 2712, 17 771 3349, e-mail: mfilip@prz.edu.pl  

• DS. Akapit – tel. 17 865 1367, e-mail: jrzany@prz.edu.pl  

• DS. Nestor – 17 865 1654, e-mail: e.smialek@prz.edu.pl 

• DS. Ikar – tel. 17 865 1565, 17 865 1566, e-mail: kplocica@prz.edu.pl  

• Kierownik Domów Studenckich – tel. 17 865 1578, e-mail: staronb@prz.edu.pl 
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