
 
Zarządzenie nr 35/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w domach studenckich  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  ̶  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 

27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Wprowadza się obowiązek wnoszenia jednorazowej kaucji gwarancyjnej w wysokości 700 

złotych, zwanej dalej „kaucją”, przez osobę, która uzyskała prawo do zakwaterowania w domu 

studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na okres dłuższy niż jeden miesiąc, zwaną dalej 

„mieszkańcem”. 

2. Dla mieszkańców, którzy nie wystąpili o zwrot kaucji w kwocie 300 i 500 złotych wpłaconej 

w roku akademickim 2016/2017 i latach następnych, wysokość kaucji nie ulega zmianie do dnia 

ostatecznego wykwaterowania z domu studenckiego. 

 

§ 2 

Kaucja służy w pierwszej kolejności zabezpieczeniu pokrycia kosztów napraw ewentualnych szkód 

wyrządzonych przez mieszkańca w domu studenckim lub w przekazanym do użytkowania pokoju 

oraz kosztów wynikających z nieuregulowania należnej opłaty za korzystanie z pokoju lub miejsca 

w domu studenckim, a w drugiej kolejności pokryciu innych zobowiązań mieszkańca wobec 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

§ 3 

Kaucję wpłaca się na konto domu studenckiego, w którym nastąpi zakwaterowanie, najpóźniej w dniu 

zakwaterowania. 

 

§ 4 
1. Zwrot kaucji następuje po ostatecznym wykwaterowaniu mieszkańca z domu studenckiego 

i dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikających z zaistnienia zdarzeń, o których mowa w § 2. 

2. Zwrotu kaucji dokonuje się na wniosek zainteresowanego, złożony w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni a w wyjątkowych przypadkach w formie pisemnej w Dziale 

ds. Bytowych Studentów i Doktorantów , w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 59/2017 z dnia 25 września 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w domach studenckich Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

  



Załącznik do zarządzenia nr 35/2022 

z dnia 21 kwietnia 2022 

  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Łódź, dnia ………………………….……… 

Nazwisko i imię ……………………………………. 

Nr albumu ………………………………………….. 

 

 

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za zakwaterowanie w …. Domu Studenta  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
Proszę o zwrot kaucji gwarancyjnej w kwocie ................ zł (słownie: …….......................... złotych)  

wniesionej przy zakwaterowaniu. 

Proszę o wpłatę ww. kwoty na konto bankowe: 

Nazwa banku: ……………………………………………………...............…………………………. 

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego: ……………………………………………………… 

Nr konta bankowego: 

 

SWIFT (w przypadku banku zagranicznego): …………………..................…………………………. 

 

 

 
……………………………………................………… 

(podpis wnioskującego) 

 

Potwierdzenie Kierownika … Domu Studenta o wykwaterowaniu mieszkańca: 

*Nie wnoszę roszczeń do kaucji. 

*Kaucja zostaje pomniejszona o kwotę ……………….. zł (słownie: …….......................... złotych) 

z przyczyn wynikających z:  

…………………....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 
……………………………………................………… 

(pieczęć imienna i podpis kierownika domu studenta) 

 

 

Potwierdzenie Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów: 

Zatwierdzam kwotę do zwrotu w wysokości …………… zł (słownie: ................................ złotych). 

 

 
……………………………………................………… 

(pieczęć imienna i podpis pracownika  

Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

  -     -     -     -     -     -     


