
Komunikat 

Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ 

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie: zmian zasad zamieszkiwania w Domach Studenckich UŁ w roku akademickim 

2021/2022.  

Poniżej podane zostały zmiany zasad zamieszkiwania w Domach Studenckich UŁ, które wejdą 

w życie od 1 października 2021 r. 

1. Obowiązywać będą następujące stawki opłat za zamieszkanie w Domach Studenckich 

UŁ: 

II DS                 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1-osobowym -       700 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       520 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 3-osobowym -       460 zł 

III DS               

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       520 zł 

VIII DS   

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       430 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 3-osobowym -       370 zł 

V, VII, IX DS  

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1 osobowym –       820 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2 osobowym –       590 zł 

X DS  

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1-osobowym -       690 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       510 zł 

XI DS  

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1-osobowym -       650 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       480 zł 

XIII DS  

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1-osobowym -       590 zł 

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       430 zł 

XIV DS  

opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2-osobowym -       580 zł 



 

2. Studenci/doktoranci UŁ, którzy dokonają opłaty z góry za 6 lub 7 i więcej pełnych oraz 

kolejno występujących po sobie miesięcy otrzymają odpowiednio 15% i 20% zniżkę. W 

dalszym ciągu będzie obowiązywać 10% zniżka za opłatę z wyprzedzeniem za 4 

miesiące. 

3. Wprowadzony zostanie przelicznik dobowy w całym roku kalendarzowym. 

4. Wysokość zwrotnej kaucji wnoszonej przez studentów, doktorantów i słuchaczy ze 

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ chcących zamieszkać w obiektach 

Uniwersytetu Łódzkiego a będących obcokrajowcami, wyniesie równowartość 

dwumiesięcznej stawki za miejsce w pokoju (dwu- lub trzyosobowym) w danym Domu 

Studenckim UŁ. 

5. Wprowadzone zostaną zniżki w opłatach za zamieszkanie dzieci mieszkańców Domów 

Studenckich UŁ, w wysokości zależnej od wieku dziecka:  

a. < 3 lat - zniżka 100%,  

b. >= 3 < 10 lat - zniżka 60%,  

c. >= 10  - zniżka 30%. 

 


