
 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 
 

w sprawie zakwaterowania studentów i doktorantów w wyznaczonych domach studenckich 

UMCS  w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2021/2022 

 

 

§ 1 

1. Student/Doktorant ubiegający się o możliwość zamieszkania w Domu Studenckim UMCS  

w okresie wakacyjnym zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca 

stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej (Regulamin). 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w administracji wybranego z listy o której 

mowa w ust. 3 Domu Studenckiego najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. (wzór podania ) z 

zastrzeżeniem ust. 5-7. 

3. Do kwaterowania wakacyjnego wyznacza się następujące Domy Studenckie: 

a) Dom Studencki „Amor” 

b) Dom Studencki „Babilon” 

c) Dom Studencki „Femina” 

d) Dom Studencki „Grześ” 

e) Dom Studencki „Jowisz" 

f) Dom Studencki "Kronos". 

4. Podstawą otrzymania miejsca w domu studenckim w okresie wakacyjnym może być przede 

wszystkim: odbywanie praktyk, podjęcie pracy potwierdzone zaświadczeniem, brak możliwości 

powrotu do kraju pochodzenia lub konieczność prowadzenia badań, w tym niezbędnych do 

przygotowania pracy dyplomowej. 

5. Studenci/Doktoranci zamieszkujący w roku akademickim 2021/2022 w Domach Studenckich 

UMCS, o których mowa w ust. 3, będą mogli pozostać w obrębie zamieszkiwanego dotychczas 

Domu Studenckiego na okres wakacji o ile otrzymają zgodę i spełnią warunek o którym mowa w 

ust. 8. 

6. Studenci/Doktoranci, którzy w roku akademickim 2021/2022 mieszkali w Domu Studenckim 

"Ikar, i są zainteresowani dalszym korzystaniem z zakwaterowania wakacyjnego są zobowiązani 

do złożenia wniosku w administracji Domu Studenckiego, w którym chcą zamieszkać w okresie 

wakacji wybierając z listy o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku 

wyczerpania limitu miejsc w danym domu studenckim Uczelnia zastrzega sobie możliwości 

zaproponowania pobytu w innym Domu Studenckim. Warunkiem zamieszkania będzie 

otrzymanie zgody. 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1001/110002-092211-regulamin-pomocy-materialnej-dla-studentow-2021.pdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1006/140053-092218-zalacznik-nr-12-podanie-o-przyznanie-miejsca-na-wakacje.doc


7. Studenci/Doktoranci, którzy nie mieszkali w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022, 

składają wniosek o zamieszkanie na okres wakacji w administracji Domu Studenckiego, w 

którym chcą zamieszkać wybierając go z listy o której mowa w ust. 3. W przypadku wyczerpania 

limitu miejsc w danym domu studenckim Uczelnia zastrzega sobie możliwości zaproponowania 

pobytu w innym Domu Studenckim o ile będą dostępne jeszcze miejsca. 

8. Warunkiem zakwaterowania w okresie wakacji osób które w roku akademickim 2021/2022 

zamieszkują w Domach Studenckich UMCS jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych 

opłat do dnia 25-go czerwca 2022 r.  

9. Kwaterowanie Studentów/Doktorantów odbywa się w pokojach 2-osobowych.  

10. Osoby, które otrzymały zgodę na pobyt w Domu Studenckim UMCS w okresie wakacji, na okres 

co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, ponoszą odpłatność jak w roku akademickim. 

Płatność za zamieszkanie odbywa się w recepcji Domu Studenckiego gotówką lub kartą z góry za 

cały miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca.  

11. W okresie wakacyjnym stosuje się następujący system opłat za zamieszkanie w Domu 

Studenckim: 

1) za zamieszkanie w domu studenckim do 15 dni w danym miesiącu  - ½ opłaty miesięcznej, 

2) za zamieszkanie w domu studenckim od 16 do 30/31 dni – całość opłaty miesięcznej. 

12. Do dnia 19 września br. włącznie, osoby zakwaterowane na okres wakacji, które nie będą miały 

przyznanego miejsca zamieszkania w Domu Studenckim UMCS na rok akademicki 2022/2023, 

mają obowiązek wykwaterowania się. 

 

§ 2 

W Domach Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do odwołania zakazuje 

się odwiedzin, w tym przez mieszkańców z innych Domów Studenckich. 

 

§ 3 

1. Opłaty miesięczne za miejsce w domu studenckim wnoszone będą zgodnie z cennikiem opłat 

ustalonym na rok akademicki 2021/2022, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11 pkt. 1-2.  

2. Osoba opuszczająca Dom Studencki zobowiązana jest zabrać wszystkie swoje osobiste rzeczy i 

dokonać wszelkich rozliczeń. 

 

R E K T O R 

 

 

 

      prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

https://www.umcs.pl/pl/cennik-oplat-miesiecznych-za-rok-akademicki-2020-2021,19946.htm
https://www.umcs.pl/pl/cennik-oplat-miesiecznych-za-rok-akademicki-2020-2021,19946.htm

