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W N I O S E K   
o przyznanie zakwaterowania w domu akademickim 

Uwaga 
1. Wniosek należy wypełnić odręcznie DRUKOWANYMI literami lub na komputerze. 
2. W przypadku wypełniania wniosku na komputerze, pola w nagłówku strony wypełniają się automatycznie. W tym celu należy w oknie 

Opcje (menu Narzędzia), w zakładce Drukowanie zaznaczyć opcje „Aktualizacja pól” i „Aktualizacja łączy”. 
3. Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje odmowne rozpatrzenie podania lub odebranie przyznanego miejsca  

(§14 i §22 pkt 1 Regulaminu Komisji Zakwaterowań Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej), a także grozi 
odpowiedzialnością dyscyplinarną na mocy obowiązujących przepisów. 

4. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego miejsce stałego zamieszkania. 
5. W przypadku, gdy w stosunku do wnioskodawcy mają zastosowanie kryteria wymienione w §20–21 oraz §19 pkt 8–10 Regulaminu 

Komisji Zakwaterowań SDPŁ, do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. 

A. PRZEDMIOT WNIOSKU 

Rok akademicki, którego dotyczy wniosek Rok studiów, którego dotyczy wniosek 

            
Standard miejsca 

 Pokój 1-osobowy     Pokój 2-osobowy     Pokój małżeński1 

B. DANE WNIOSKODAWCY 

Pierwsze imię Drugie imię 

            
Nazwisko 

      
Wydział 

      
Nazwa studium doktoranckiego2 

      
Nazwa jednostki macierzystej 

      

C. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY3 

Ulica, numer domu i mieszkania Kod pocztowy 

            
Miejscowość Powiat 

            
Województwo Szacunkowa odległość od Łodzi 

            km 

C1. KONTAKT 

tel. kom.      e-mail.      inny.      

 
1 W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, należy wypełnić część D i załączyć kopię aktu małżeństwa. 
2 Należy wypełnić, jeżeli na wydziale działa więcej niż jedno studium doktoranckie. 
3 Zgodnie z dokumentem, którego kopia stanowi załącznik do podania. 
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D. DANE MAŁŻONKA4 

Imię Nazwisko 

            
Status5 

 Doktorant PŁ     Student PŁ     Inny 

E. INFORMACJA O SYTUACJI WNIOSKODAWCY 

Posiadam przyznane stypendium doktoranckie na bieżący semestr 

 Tak     Nie 

W bieżącym roku akademickim posiadam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach studium doktoranckiego 

 Tak     Nie 

Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę Wymiar czasu pracy6 

 Tak     Nie       
W roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek, korzystam / korzystałem(am) z miejsca w domu akademickim 

 Tak     Nie 

F. DODATKOWE INFORMACJE I WNIOSKI 

 

G. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Zapoznałem(am) się z obowiązującym regulaminem Komisji Zakwaterowań Samorządu Doktorantów PŁ  
i potwierdzam prawdziwość danych i informacji zawartych we wniosku. 

Data i podpis 

 

 
4 Należy wypełnić, jeżeli w części A zaznaczono pole „Pokój małżeński”. 
5 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Doktorant PŁ” lub „Student PŁ” należy załączyć zaświadczenie z dziekanatu. 
6 Należy wypełnić, jeżeli w poprzednim polu zaznaczono odpowiedź „Tak”. 
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H. POTWIERDZENIE STATUSU DOKTORANTA7 

Wnioskodawca posiada rejestrację na bieżący semestr 

 Tak     Nie 

Wnioskodawca posiada otwarty przewód doktorski 

 Tak     Nie 

Pieczątka dziekanatu, data i podpis 

 

I. DECYZJA KOMISJI ZAKWATEROWAŃ 

Po zapoznaniu się z wnioskiem, Komisja Zakwaterowań Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej 
postanawia: 

 przyznać wnioskodawcy i współmałżonkowi8 zakwaterowanie w pokoju  ____ -osobowym  

 od dnia  ____________________   do dnia  ____________________ . 

 nie przyznać zakwaterowania. 

Uwagi 

 

Pieczątka Samorządu, data i podpis przewodniczącego Komisji 

 

 

 
7 Wypełnia właściwy dziekanat. 
8 Niepotrzebne skreślić. 


