
R e g u l a m i n 

Komisji Zakwaterowań Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej 

 

§1 

Komisja Zakwaterowań Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej, zwana dalej 

Komisją, działa na podstawie Statutu Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. 

 

§2 

Członkowie Komisji powołują spośród siebie przewodniczącego. 

 

§3 

Komisja podejmuje decyzje w sprawach przydziału doktorantom Politechniki Łódzkiej miejsc 

w domach akademickich. 

 

§4 

Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków. Jeżeli głosowanie dotyczy wniosku o zakwaterowanie złożonego przez członka 

Komisji, członek ten jest wyłączony z głosowania. 

 

§5 

Decyzje Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Prorektora właściwego do spraw studenckich. 

 

§6 

Liczba miejsc będących w dyspozycji Komisji jest określana przez Prorektora właściwego do 

spraw studenckich. 

 

§7 

Miejsce jest przyznawane na okres od daty określonej przez Komisję do dnia 30 września 

następującego po tej dacie. 

 

§8 

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać miejsce na okres inny niż określony 

w §7, jak również przekwaterować doktoranta. 

 

§9 

Doktoranci ubiegający się o miejsce w domu akademickim składają wnioski do Komisji. 

Formularz wniosku, opracowany przez Komisję, zatwierdza Prorektor właściwy do spraw 

studenckich. 

 

§10 

Doktoranci roku drugiego i starszych, ubiegający się o miejsce w domu akademickim na rok 

następny, składają wnioski do dnia 30 kwietnia. Komisja rozpatruje wnioski do dnia 15 maja. 

 

 

§11 

Osoby przyjęte w danym roku akademickim na pierwszy rok studiów doktoranckich składają 

wnioski do dnia 30 października. Komisja rozpatruje wnioski do dnia 10 listopada. 

  



§12  

Komisja na prawo do zmiany terminów składania wniosków. O nowym terminie składania 

wniosków Komisja informuje co najmniej na 30 dni przed ostateczna datą ich składania w 

formie pism okólnych do dziekanów wydziałów i ogłoszeń. 

 

§13 

W przypadku istnienia wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego, przewodniczący 

Komisji ogłasza dodatkowy termin składania wniosków, które rozpatrywane są w ciągu 14 

dni po tym terminie. 

 

§14 

Podanie we wniosku nieprawdziwych informacji powoduje jego odrzucenie. Z kolejnym 

wnioskiem doktorant może wystąpić dopiero na następny rok akademicki. 

 

§15 

W przypadku niezakwaterowania się w domu akademickim w ciągu 14 dni od daty 

początkowej, o której mowa w §7, miejsce to uważa się za zwolnione i może być ono 

przydzielone innemu doktorantowi. 

 

§16 

Doktoranci wyjeżdżający na staż naukowy mogą się wykwaterować nie tracąc prawa do 

przydzielonego miejsca po powrocie. 

 

§17 

Doktorantom czwartego roku przysługuje rezerwacja miejsca w domu akademickim na 

podstawie złożonego podania. Komisja przyznaje to miejsce po dostarczeniu decyzji o 

przedłużeniu studiów na piąty rok. Decyzję taką należy dostarczyć nie później niż do dnia 15 

września. 

 

§18 

Warunkiem przyznania miejsca w domu akademickim jest posiadanie statusu uczestnika 

studium doktoranckiego, potwierdzonego przez właściwy dziekanat. 

 

§19 

Przy przyznawaniu miejsc brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) odległość od miejsca stałego zamieszkania, 

2) rok studiów, 

3) otwarcie przewodu doktorskiego, 

4) otrzymywanie stypendium, 

5) wykonywanie pracy zarobkowej, 

6) obciążenie zajęciami dydaktycznymi, 

7) terminowe regulowanie płatności za miejsce w domu akademickim, 

8) stan zdrowia, 

9) sytuacja rodzinna, 

10) praca na rzecz środowiska doktorantów. 

 

§20 

Matkom i ojcom wychowującym dzieci oraz doktorantkom w ciąży przysługuje bezwzględne 

pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc. 

 



§21 

Komisja może przydzielić pokój małżeństwu, również w przypadku, gdy jeden z małżonków 

nie jest doktorantem Politechniki Łódzkiej. 

 

 

§22 

Komisja podejmuje decyzję o odebraniu przyznanego miejsca w stosunku do doktoranta, 

który: 

1) podał nieprawdziwe informacje we wniosku, 

2) został skreślony z listy uczestników studium doktoranckiego i wyczerpał możliwości 

odwołania od tej decyzji, 

3) uporczywie narusza regulamin domu akademickiego, 

4) zalega z płatnością za zajmowane miejsce przez okres dłuższy niż dwa miesiące, 

5) odstępuje przyznane miejsce osobie trzeciej. 

 

§23 

Z chwilą ukończenia studium doktoranckiego następuje utrata prawa do przyznanego miejsca. 

Doktorant jest zobowiązany do wykwaterowania się z domu akademickiego w ciągu 14 dni 

od ukończenia studium. 

 

§24 

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do prorektora właściwego do spraw studenckich. 

 


