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Załącznik do zarządzenia nr 212 Rektora UŁ z dnia 27.09.2021 r. 

 

 

REGULAMIN PRZYDZIELANIA MIEJSC WARUNKOWYCH W POKOJACH GOŚCINNYCH  

W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w Domach 

Studenckich UŁ (DS UŁ) – zwanych dalej „miejscami warunkowymi”.  

2. Miejsca warunkowe można rezerwować na pobyt co najmniej siedmiodniowy, z zastrzeżeniem, że 

w stosunku do osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c, termin ten nie jest wymagany, aby uzyskać 

miejsce warunkowe. 

3. Za realizację postanowień Regulaminu odpowiedzialne są odpowiednio: 

1) Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe  UŁ (COSiD-SB) w zakresie realizacji 

miejsc zamawianych przez Polaków; 

2) Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ (BWZ) oraz Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (SJPdC) 

– w zakresie właściwego sporządzania list cudzoziemców-studentów/doktorantów UŁ oraz 

słuchaczy SJPdC uprawnionych do korzystania z miejsc warunkowych i przekazywania list 

zatwierdzonych przez osoby uprawnione drogą mailową do realizacji do kierowników DS-ów. 

4. Listy, o których mowa w ust. 3 pkt 2,  BWZ i SJPdC sporządzają w ramach przydzielonej na dany rok 

akademicki puli miejsc, osobno dla każdego DS UŁ. Sporządzona alfabetycznie lista zawiera 

w szczególności: lp., nazwisko i imię – zgodne z pisownią zastosowaną w dokumencie tożsamości, płeć, 

kraj, termin pobytu, numer proponowanego DS UŁ, nazwę kursu/szkolenia/programu realizowanego 

w UŁ. 

 

§ 2 

 

Miejsca warunkowe są przydzielane w sposób następujący: 

1) w okresie od pierwszego dnia po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej do 20 września oraz od 

1 lutego do pierwszego dnia rozpoczynającego się semestru letniego:  

a) osobom, które posiadają status studenta/doktoranta UŁ oraz chcą mieszkać w DS UŁ 

w wakacje, a nie złożyły stosownego wniosku w terminach określonych w odrębnym 

komunikacie Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, 

b) słuchaczom SJPdC, mającym zajęcia i egzaminy końcowe do 31 lipca, którzy mieszkali w DS UŁ 

do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej każdego roku albo uczestniczą w wakacyjnych 

kursach języka polskiego organizowanych za pośrednictwem SJPdC albo przystępują do sesji 
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poprawkowej, o której mowa w organizacji roku akademickiego w SJPdC zatwierdzonej przez 

dyrektora SJPdC,  

c) osobom, które przyjeżdżają na wakacyjne kursy i szkolenia w ramach umów 

międzyuczelnianych pilotowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ; 

2) w okresie od pierwszego dnia po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej do 15 września osobom, 

które posiadają status absolwenta UŁ/słuchacza SJPdC uzyskany w bieżącym roku akademickim; 

3) w okresie od 15 września do pierwszego dnia roku akademickiego osobom, które zostały nowo 

przyjęte na studia w ramach pierwszej rekrutacji na studia; 

4) w okresie od pierwszego dnia roku akademickiego do 31 października – oczekującym na wpisanie 

do systemu USOS osobom nowo przyjętym na studia w ramach drugiej i kolejnych rekrutacji oraz 

w innych uzasadnionych przypadkach w miarę możliwości. 

 

§ 3 

 

 Miejsca warunkowe przydzielane są w następujący sposób: 

1) studentom/doktorantom UŁ oraz absolwentom UŁ – na podstawie odpowiednio wypełnionego 

wniosku stanowiącego załącznik nr 5 do obowiązującego Regulaminu przydzielania i korzystania 

z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego; 

2) przez SJPdC – na podstawie skierowania; 

3) przez BWZ – zgodnie z zasadami określonymi w § 1; 

4) przez COSiD-SBS – zgodnie z zasadami określonymi w § 1. 

 

§ 4 

 

1. Ustala się następujące ceny brutto za dzień za miejsce warunkowe (w tym 8% VAT) z uwzględnieniem 

ust. 2: 

1) II DS – 17 zł, 

2) III DS – 17 zł, 

3) V DS – 20 zł, 

4) VII DS – 20 zł, 

5) VIII DS – 13 zł, 

6) *IX DS – 20 zł (* w tym akademiku mogą zostać zakwaterowane osoby związane z Uniwersytetem 

Łódzkim), 

7) X DS – 17 zł, 

8) XI DS – 16 zł, 

9) XIII DS 14 zł,  

10) XIV DS – 19 zł. 

2. Dla każdej osoby zamieszkującej samodzielnie w pokoju 2-osobowym, 3-osobowym lub w dwie osoby 

w pokoju 3-osobowym opłata warunkowa naliczana będzie w wysokości określonej poniżej: 
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a) pokój 2-osobowy dla 1 osoby – 150% opłaty warunkowej określonej w ust. 1 od osoby,  

b) pokój 3-osobowy dla 2 osób – 150% opłaty warunkowej określonej w ust. 1 od osoby,    

c) pokój 3-osobowy dla 1 osoby – 200% opłaty określonej w ust. 1 od osoby. 

3. Opłata w podwyższonej wysokości, określona w ust. 2, naliczana będzie od pierwszego dnia formalnego 

zakwaterowania określonej liczby osób w pokoju do dnia ustania tej sytuacji. 

4. W sytuacji, gdy stosowany jest przelicznik opłaty podstawowej, wysokość należnej opłaty zaokrąglana 

jest w górę do pełnych złotych. 

5. Opłatę za miejsca warunkowe wnosi się gotówką na kasę fiskalną właściwego DS UŁ za pierwsze 7 dni 

w dniu zakwaterowania na miejscu warunkowym, za pozostały okres opłatę wnosi się do końca danego 

miesiąca, a ewentualną pozostałą kwotę opłaty wnosi się najpóźniej podczas wykwaterowania. 

Niedotrzymanie terminu opłaty skutkuje zmianą statusu przyznanego miejsca z warunkowego na 

miejsce w pokoju gościnnym. Opłaty za najem pokoi gościnnych w Domach Studenckich reguluje 

odrębne zarządzenie. 

6. Osoby, które mają przydzielone miejsce w DS UŁ przez BWZ lub SJPdC, zobowiązane są do wpłacenia 

w chwili kwaterowania w DS UŁ kaucji, o której mowa w § 18 obowiązującego Regulaminu 

przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. 


