
Załącznik do zarządzenia nr 69 Rektora UŁ z dnia 18.12.2020 r.   

Regulamin 

wsparcia finansowego realizowanego z darowizny pieniężnej przekazanej 

przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych 

przez Uniwersytet Łódzki (dalej: Uczelnia) na rzecz studentów UŁ (w tym studentów 

cudzoziemców), w szczególności w związku z pogorszeniem ich sytuacji finansowej wskutek 

wystąpienia na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego przez wirus 

SARS-CoV-2. 

§ 2 

Darczyńca NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. przekazał Uczelni środki w kwocie 

10 000 zł na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 22 kwietnia 2020 r. 

z przeznaczeniem na cele określone w § 1. 

§ 3 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające status studenta UŁ. 

2. Studenci ubiegający się o jednorazowe dofinansowanie związane z trudną sytuacją 

materialną mogą być poproszeni o przedstawienie dokumentów poświadczających swoje 

dochody/ utratę dochodów w odniesieniu do wszystkich członków, z którymi pozostają 

we wspólnym gospodarstwie domowym.  

3. Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Miejscem składania wniosków jest Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – 

Sprawy Bytowe. 

5. Wnioski (wraz z dokumentacją) mogą zostać złożone: 

1) elektronicznie na adres e-mail: cos@uni.lodz.pl; 

2) tradycyjnie (papierowo):  

a) pocztą na adres: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – Sprawy Bytowe, 

ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź,  

b) osobiście – w okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni komplet 

dokumentów można wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej. 

§ 4 

1. Dofinansowanie przyznawane jest przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ 

(dalej: Prorektor). 
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2. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od okoliczności, w związku z którą student 

złoży wniosek. 

3. W przypadku występowania okoliczności określonych w § 3 ust. 2, Prorektor może 

stosować zasady określone w Regulaminie świadczeń stypendialnych (w szczególności 

w rozdziale VI i VII), stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 

15.09.2020 r. 

4. O dofinansowanie z uwagi na trudną sytuację finansową mogą ubiegać się studenci UŁ, 

którzy nie są uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych w oparciu o art. 86 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 85 ze zm.), chyba że Prorektor postanowi inaczej. 

§ 5 

1. Studenci, którym przyznano świadczenie zobowiązani są do wskazania numeru rachunku 

bankowego, na który przelewane będą kwoty przyznanych świadczeń.  

2. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej każdy student wypełnia i dostarcza do COSiD UŁ 

(znajdującego się przy ul. Lumumby 1/3) formularz Informacja dla celów podatkowych 

stanowiący załącznik nr 2 (w przypadku obywateli polskich) i załącznik nr 3 (w przypadku 

obywateli innych krajów) do niniejszego Regulaminu. Jest to warunek konieczny do 

dokonania wypłaty. 

3. Jednorazowa wypłata dofinansowania stanowi dla studenta przychód z innych źródeł. 

Uczelnia nie pobiera z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. 

4. Każdy student, który uzyskał dofinansowanie otrzymuje od Uniwersytetu Łódzkiego PIT, 

na podstawie którego samodzielnie rozlicza dochód za dany rok podatkowy we 

właściwym Urzędzie Skarbowym. 

5. W przypadku studentów cudzoziemców, którzy nie są rezydentami podatkowymi na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wystawiony zostanie PIT-11, który będzie podstawą 

do samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w Polsce. 

§ 6 

Decyzje wydane przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 


