
Załącznik Załącznik nr 1 do Komunikatu Rektora z dnia 06.09.2021 

 

 

Procedury zakwaterowania w domach studenckich UŁ  obowiązujące 

 w roku akademickim 2021/2022 

Kwaterowanie w domach studenckich odbywa się w sposób umożliwiający ograniczenie 

kontaktu między mieszkańcami 

 

1. Student musi być zaopatrzony we własne środki ochrony osobistej (maseczkę,  

rękawiczki jednorazowe). 

 

2. Aby zapewnić sprawny proces kwaterowania student, który otrzymał przydział                     

do danego domu studenta powinien  mieć przygotowane w momencie kwaterowania 

wypełnione druki: 

 a) kwestionariusz,  

 b) oświadczenie,  które są dostępne na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce wnioski. 

 

3. Student korzysta z własnych przyborów piśmiennych przy wypełnianiu  druków 

niezbędnych przy kwaterowaniu. 

 

4. Na teren akademika może, z bagażami, wejść tylko osoba uprawniona                                              

do zakwaterowania, dopuszcza się możliwość skorzystanie z pomocy innych osób                           

w sytuacji znoszenia i wnoszenia przedmiotów/rzeczy o dużych gabarytach. 

 

5. Studenci  kwaterowani są w pokojach 2 osobowych po 2 osoby, w sytuacji 

niewykorzystania wszystkich miejsc w DS, możliwe będzie  zakwaterowania                                     

w pojedynczych pokojach wg. stawek obowiązujących w załączniku nr 2 do  regulaminu 

przydzielania i korzystania z miejsc w DS. UŁ obowiązującego w roku akademickim 

2021/2022. 

 

 

 

 

Annex 1 to the Rector’s Announcement of 06.09.2021 

 

 

Accommodation procedures in the University of Lodz dormitories applying 

  in the academic year 2021/2022 

Accommodation in the UL dormitories takes place in a way that allows limiting contact 

between their residents 

1. A student must be equipped with their own personal protective equipment (a face mask, 

disposable gloves). 

 



2. In order to ensure an efficient accommodation process, a student who has been allocated 

to a given dormitory at the time of accommodation should have completed forms: 

 a) a questionnaire,  

 b) a statement.   

They are available on the website: cos.uni.lodz.pl in the application templates tab. 

 

3. A student uses their own stationery to fill in the forms necessary for the purpose of 

accommodation. 

 

4. Only a person entitled to accommodation with luggage may enter the premises of the 

dormitory. Assistance of other people is allowed in the event of carrying and bringing in 

objects/items of large dimensions. 

 

5. Two students are accommodated in double rooms, in the event of not using all the places 

in a given student dormitory, it will be possible to stay in single rooms according to the 

rates applicable in Annex 2 to the Regulations for allocating and using places in Dormitories 

of the University of Lodz applicable in the academic year 2021/2022. 

 


