
 
 

Załącznik nr 2  
do Komunikatu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.04.2022 

Skan własnoręcznie wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej 
do profilu studenta w USOSweb na adres mailowy: anna.marciniak@uni.lodz.pl w terminie od 16 do 31 maja br./ 

A scan of a handwritten and signed application should be sent from the e-mail address assigned to the student's profile in 
USOSweb to the following e-mail address: anna.marciniak@uni.lodz.pl from 16 May to 31 May 2022. 
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WNIOSEK O REZERWACJĘ MIEJSCA NA WAKACJE W ROKU 2022  
/ACCOMMODATION REQUEST FOR THE HOLIDAY PERIOD IN 2022 YEAR 

 
O PRZYZNANIE MIEJSCA W DS UŁ (I REQUEST TO BOOK A ROOM) NA OKRES WAKACJI (FOR THE HOLIDAY PERIOD) 

 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM / PLEASE USE CAPS LOCK 

DANE WNIOSKODAWCY ZGODNE Z DANYMI W PASZPORCIE/ DATA AS APPEARS IN THE PASSPORT: 

NAZWISKO I IMIĘ (SURNAME, NAME): …………………………………….………………………………………………................................. 

NUMER TELEFONU (PHONE NUMBER): …………….............……………………………..……………………...  

ADRES E-MAIL (E-MAIL ADDRESS): ……………................….…………………………………………………….. 

AKTUALNY ROK STUDIÓW (YEAR OF STUDIES IN 2021/22): ……………..  

WYDZIAŁ (FACULTY): ……………………………………………………………………….. 

NUMER PASZPORTU (PASSPORT NUMBER): ………….………………………. 

PŁEĆ (SEX):    KOBIETA/FEMALE     MĘŻCZYZNA/MALE 

JESTEM / I AM:                                                            

 Studentem pełnego cyklu / Full-cycle (degree) student 

 Studentem wymiany semestralnej / Exchange student (Erasmus+, bilateral agreements, other) 

NUMER ALBUMU (STUDENT ID):    

STUDIA (LEVEL OF STUDIES):     I STOPNIA (BA)        II STOPNIA (MA)      

            JEDNOLITE MAGISTERSKIE (LONG CYCLE)        DOKTORANCKIE (PhD)/Uczestnik Szkoły Doktorskiej 

 

OŚWIADCZAM, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 MIESZKAŁEM/-AM W DOMU STUDENTA NUMER: 

/ I DECLARE THAT IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022 I LIVED IN THE DORMITORY NUMBER:* 

II III V VII VIII IX X XI XIII XIV 

          

 

PROSZĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DS UŁ W MIESIĄCU / I REQUEST TO BOOK A ROOM IN THE DORMITORY FOR THE MONTH: 
 

LIPIEC / JULY* 

IX XI XIII XIV 

    

 

SIERPIEŃ / AUGUST* 

IX XI XIII XIV 

    

 

WRZESIEŃ / SEPTEMBER* 
III V VII VIII IX XI** XIII** XIV 

        

 

* Należy postawić znak „V” we właściwym polu. / Insert a "V" in the appropriate box. 
** DS XI i XIII wybrać mogą wyłącznie studenci, którzy zarówno mieszkali w roku akademickim 2021/2022 we wspomnianych 
akademikach oraz otrzymali w nich miejsce na rok akademicki 2022/2023. / Dormitories no. XI and XIII can only be chosen by 
students who lived in those Dormitories in the academic year 2021/2022 and booked place in them for the academic year 
2022/2023.  
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Przed złożeniem wniosku student zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przydziału miejsc w Domach Studenckich UŁ w danym roku 
akademickim. Świadomy/-a odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej oświadczam, 
że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, jak i dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź; Pani/Pana dane osobowe 
są przetwarzane na podstawie: obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce oraz przyjętych w 
Uniwersytecie aktów wewnętrznych; oraz  wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Oświadczam ,że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, wszystkie informacje  dostępne są  na stronie: 
https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne. 

  
Before submitting the application, the student is required to read the rules for allocating places in Dormitories of the University of Lodz in a given 
academic year. Being aware of the responsibility for submitting a false declaration, including disciplinary and criminal liability, I declare that all the 
attached documents and the data contained therein, as well as the data contained in the application, are complete and consistent with the facts. 
The administrator of your personal data is the University of Lodz, with its registered office at ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź; Your personal data 
is processed on the basis of: applicable law, including the Law on Higher Education and Science and internal acts adopted at the University; and 
your consent to the processing of personal data.  
I declare that I have read the information clause regarding the processing of personal data, all information is available on the website: 
https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne. 

 
 
Łódź, dnia (date) …………..                                                                                          ..………………………   
                                                                                                                                   Podpis wnioskodawcy (Signature) 


