
 
  

 

 

 

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH 

 

  

§ 1 

1. Prawo do zamieszkania w domu studenckim, zwanym dalej „DS”, przysługuje w pierwszej kolejności 

studentowi, który obecnie zamieszkuje w domu studenckim Uniwersytetu oraz studentowi 

i kandydatowi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu 

uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia odbywanie studiów. 

2. Dodatkowymi kryteriami są: 

1) szczególna sytuacja studenta (np. niepełnosprawność, pełne sieroctwo); 

2) aktualne zamieszkanie rodzeństwa lub współmałżonka studenta w DS. 

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w DS współmałżonka i dziecka. 

 

§ 2 

1. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek złożony w formie elektronicznej przez: 

1) kandydata na internetowej platformie rekrutacyjnej; 

2) studenta poprzez Wirtualną Uczelnię;  

3) osoby niewymienione w pkt 1 i 2 – za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Wnioski on-line są aktywne w terminie ich składania, po upływie tego terminu dostęp elektroniczny 

zostaje zablokowany z wyjątkiem osób o których mowa w § 20 ust. 2. 

3. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS określa załącznik nr 6 do Regulaminu. 

4. Miejsce w DS przyznawane jest na okres do 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca. 

5. Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone przez osoby uprzednio nie regulujące opłat za 

zakwaterowanie w terminie, rozpatrywane są negatywnie. Ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku 

może nastąpić po uprzednim uregulowaniu zadłużenia. 

6. Przyznanie miejsca w DS osobom niebędącym studentami Uniwersytetu, a także absolwentom 

jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentom studiów drugiego stopnia, podejmującym naukę 

na kolejnym kierunku studiów, może nastąpić jedynie po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 

pozostałych studentów. 

 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie miejsca w DS będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcami studiującymi  

w języku polskim przekazują do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w następujących 

terminach: 

1) studenci I-V roku - do dnia 31 maja; 

2) osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia – do 

dnia 10 sierpnia – z zastrzeżeniem ust. 2; 

3) osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia - do dnia 1 września – z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Osoba przyjęta na I rok studiów może złożyć wniosek o przyznanie miejsca w DS w terminie 

późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy decyzja o przyjęciu jej na studia 

została wydana po upływie tego terminu. 

3. Studenci będący cudzoziemcami, podejmujący w Uniwersytecie studia prowadzone w języku 

angielskim, deklarują zamiar zamieszkania w DS podczas rekrutacji, przeprowadzanej w Centrum ds. 

Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim. 

4. Studenci, o których mowa w ust. 3, zakwaterowani w DS i kontynuujący studia w Uniwersytecie 

składają wniosek o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w administracji DS, w terminie do 

dnia 31 maja. 

 

 

 



§ 4 

1. Decyzje o przyznaniu miejsca w DS podejmuje Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich 

w składzie: 

1) po jednym przedstawicielu rady mieszkańców z każdego DS; 

2) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów; 

3) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów; 

4) kierownik Działu. ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;  

5) kierownicy Domów Studenckich. 

2. Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich należy dostarczyć  

do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości 

informacji o odmowie przyznania miejsca w DS. Odwołania rozpatrywane są przez Uczelnianą 

Komisję ds. Domów Studenckich, na kolejnych posiedzeniach.  

3. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w DS w trakcie roku akademickiego, mogą skorzystać 

z wolnych miejsc po uzyskaniu zgody kierownika DS. 

4. Zakwaterowanie na pobyt nie dłuższy niż 10 dni (zakwaterowanie doraźne) następuje na podstawie 

decyzji kierownika DS. 

5. Informacja o przyznaniu miejsca w DS jest udostępniona w Wirtualnej Uczelni; w przypadku braku 

dostępu do Wirtualnej Uczelni przekazywana jest pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 5 

1. Student traci prawo do przyznanego miejsca w DS po upływie okresu, na jaki mu je przydzielono, 

a także w przypadku: 

1) nie regulowania opłat za miejsce w DS w terminach określonych przez Rektora; 

2) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Domu Studenta oraz innych przepisów 

wewnętrznych Uniwersytetu; 

3) skreślenia z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Student który został skreślony z listy studentów lub ukończył studia ma możliwość dalszego 

zakwaterowania w DS za zgodą kierownika DS w ramach pozostałych wolnych miejsc. W tym 

przypadku opłata za zajmowanie miejsca ulega zmianie zgodnie z cennikiem opłat za zakwaterowanie 

w domach studenckich Uniwersytetu, określonym w zarządzeniu Rektora. 

§ 6 

1. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za zakwaterowanie w DS określa cennik opłat 

za zakwaterowanie, o którym mowa w § 22 ust. 2. 

2. Osoby zakwaterowane w DS zobowiązane są do podpisywania umów najmu. Wzór umowy określa 

Rektor. Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie. 

3. Osoby zakwaterowane w DS, zobowiązane są do wpłaty kaucji najpóźniej do dnia poprzedzającego 

zakwaterowanie (decyduje data wpływu kaucji na konto DS). Obowiązek ten nie dotyczy osób 

zakwaterowanych doraźnie. 

4. W okresie przerwy wakacyjnej, tj. w terminie od 1 lipca do dnia 30 września, student ma możliwość 

korzystania z miejsca w DS, po uzyskaniu zgody kierownika DS. 

 

§ 7 

W sprawach dotyczących przyznawania prawa do zamieszkania w DS, nieuregulowanych Regulaminem, 

instancją odwoławczą jest Rektor.



 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM 

NA ROK AKADEMICKI 20……/20…..:  

……….…………………….. 
    (data wpływu wniosku) 

 

…………………………………. 
    (podpis pracownika Działu) 

 

Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………………….. 

PESEL……………………………………….. nr albumu ………………………………… ……..…… 

Rok studiów …... w roku akademickim 20… /20… Poziom studiów …..………………………………. 
(I stopień ; II stopień ; jednolite studia magisterskie) 

Wydział …..………….……………………..……… kierunek ………………………………………… 

Tryb studiów:  stacjonarne / niestacjonarne wieczorowe / niestacjonarne zaoczne1 

Adres korespondencyjny….……………………………………………………………………………...  
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Telefon kontaktowy: ……………………………………… adres e-mail: …………………………..… 

 

Do Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich 

Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr … lub … Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w roku akademickim 20……/20…… 

 

Oświadczam, że   

w poprzednim roku akademickim 

byłem/am mieszkańcem DS 

Uniwersytetu 

 □ NIE  

 □ TAK* (nr. DS) ……………………………………………. 

 

*Jeśli w poprzednim roku akademickim mieszkałeś/aś w DS nie wypełniaj tabeli poniżej 

 

Poniższą tabelę wypełnij tylko w przypadku gdy w poprzednim roku akademickim nie mieszkałeś/aś  

w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

liczba punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym wyniosła2: 
………………… pkt 

 

odległość od miejsca stałego 

zamieszkania do siedziby Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi Al. Kościuszki 4 

wynosi:  

………………… km 

 

łączny czas dojazdu na uczelnię w 

minutach (od momentu wyjścia z domu) 

wynosi:3
 

…………………  minut 

 

jestem absolwentem studiów jednolitych 

magisterskich lub studiów II stopnia 

 □ NIE 

 □ TAK 

 

 
 

 
1 Właściwe podkreślić.            
2 Wypełniają tylko kandydaci na studia 
3 Należy uzupełnić tylko w przypadku gdy odległość od miejsca zamieszkania do siedziby Uniwersytetu jest mniejsza niż 60 km 



moje rodzeństwo lub małżonek mieszka w 

DS Uniwersytetu?  

 □ NIE  

 □ TAK (imię i nazwisko, nr albumu, nr. DS) 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

wychowałem/am się w pieczy zastępczej 

/jestem pełną sierotą? 

 □ NIE 

 □ TAK 

 

znajduję się w trudnej sytuacji życiowej/ 

materialnej.  

 □ NIE 

 □ TAK (opis, np.: informacja o niepełnosprawności 

/ niskim dochodzie w rodzinie, formy pomocy socjalnej, 

z których korzysta Twoja rodzina (np. zasiłki z MOPS/ 

GOPS, szkolne/uczelniane stypendia socjalne itp.) 
 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Oświadczenie studenta:  

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz.U.2020.1444 ze zm.) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, 

oświadczam, że:  

1) podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) znane mi są przepisy Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.  

 

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

(miejscowość i data)                     ( własnoręczny podpis studenta) 

 

 

Dane osobowe: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

informuje: 

1. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu  

e-mail: iod@umed.lodz.pl. 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania: 

• rozpatrzenie i realizacja wniosku o przyznanie świadczenia określonego rodzaju, wskazanego w treści regulaminu, 

przysługującego w ramach pomocy materialnej dla studentów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

• podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy zewnętrznych. 

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

• ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 

• okres wypłaty stypendium; 

• okres studiów, a w części objętej obowiązkiem archiwizacji okres wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, 

7. Prawa związane z danymi osobowymi: 



• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia i 

jego późniejszej realizacji/wypłaty. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: 

• W ramach przetwarzania przez ADO danych osobowych w ramach wniosków o świadczenia nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania. 

 

 

Po zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej oświadczam, że: 

1) rozumiem i akceptuję jej treść,  

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sposób całkowicie dobrowolny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w treści wniosku dla celów rozpatrzenia i 

realizacji wniosku o przyznanie wskazanego rodzaju świadczenia, przysługującego w ramach pomocy materialnej dla 

studentów,  

3) zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przeze mnie 

dobrowolnej zgody oraz, że przysługuje mi prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody 

wywołuje skutki prawne od momentu jego złożenia i będzie pozostawało bez wpływu na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody.   
 

 

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

(miejscowość i data)                    ( własnoręczny podpis studenta) 

 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

Adnotacje Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów: 
 

 

 

 

 

Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich, 

na posiedzeniu w dniu ………………………… 

przyznała / nie przyznała miejsce/a w ………….. Domu Studenckim. 


