Jeśli jesteś nowo przyjętym studentem i chcesz zamieszkad
w akademiku musisz dostarczyd do nas następujące dokumenty:


Wypełnione podanie
(http://samorzad.p.lodz.pl/files/large/f2ea402541eae8e)



Wydruk ze strony rekrutacyjnej z informacją o przyjęciu na studia z widocznym adresem
email. (Jeśli jesteś obecnym kandydatem na studia II stopnia i chcesz zamieszkad w domu
studenckim na przyszły rok akademicki musisz dosład zrzut ekranu ( „screenshot” ) ze strony
rekrutacyjnej z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego na e-mail:
radoslaw.szewczyk@samorzad.p.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016
roku. W treści maila należy podad :” Imię i Nazwisko” natomiast w temacie wpisad: „ Status
studenta”. W przypadku niedosłania zrzutu ekranu w wymaganym terminie otrzymane
miejsce w domu studenckim zostanie utracone. Poza tym należy dołączyd pisemne
oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dosłania tego zrzutu ekranu )



Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok dla wszystkich pełnoletnich
osób, które wymieniłeś w podaniu w tym też Twoje. Członkowie rodziny którzy mają
ukooczone 18 lat, a nie pracowali jeszcze również powinni otrzymad takie zaświadczenie w
Urzędzie Skarbowym.



Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne
(zaświadczenie ZUS wymagane jest dla wszystkich, u których został wykazany dochód na
zaświadczeniu z US. Zaświadczenie z KRUS wymagane jest od osób, które prowadzą
działalnośd gospodarczą w oparciu o KRUS. Zaświadczenie z KRUS nie muszą dostarczad
osoby osiągające dochody wyłącznie z gospodarstwa rolnego.)



Zaświadczenia o nauce rodzeostwa wymienionego w podaniu. Dla studentów jest to
zaświadczenie z dziekanatu, dla uczniów pozostałych typów szkół (gimnazjum, podstawówka
itp.) zaświadczenie z sekretariatu. Ksera legitymacji nie są uznawane. Jeśli rodzeostwo nie
podjęło jeszcze edukacji wymagany jest akt urodzenia .



Jeśli jakiś członek Twojej rodziny posiada grunty rolne wymagane jest też zaświadczenie
z Urzędu Gminy o ilości posiadanych gruntów.



Jeśli któryś z członków Twojej rodziny posiada działalnośd gospodarczą należy dostarczyd
wypełniony załącznik B dostępny pod adresem:
http://samorzad.p.lodz.pl/files/large/b4aa218a4dcf9fb



W przypadku śmierci rodzica wymagana jest kopia aktu zgonu (oryginał do wglądu) oraz
zaświadczenie o pobieranej rencie.



W przypadku rozwodu rodziców wymagane jest orzeczenie sądu o rozwodzie oraz o
wysokości przyznanych alimentów.

Jeśli któryś z powyższych punktów nie dotyczy Ciebie po prostu go pomijasz. Jeśli nie będziesz miał
kompletu wymaganych dokumentów Twoje podanie nie będzie rozpatrywane. Postaraj się aby
podczas składania przez Ciebie papierów mied ich komplet, bo dzięki temu zaoszczędzisz czas sobie
oraz nam.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wypełniania podao i kompletowania dokumentów należy
kierowad na adres mailowy komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl Podczas dyżurów
przyjmujemy jedynie dokumenty natomiast na pytania odpowiadamy poprzez mail.

