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Politechnika  
Łódzka Witamy W Politechnice Łódzkiej!

cieszymy się, że wybraliście Politechnikę Łódzką jako miejsce, gdzie  
odbędziecie swoje studia. dbając o najwyższe standardy nauczania,  
uczelnia przygotowuje specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, w tym  
w innowacyjnych sektorach nowych technologii. Łódzkie środowisko  
akademickie jest otwarte i przyjazne dla studentów i studentek zagranicznych.  
Politechnika Łódzka ma ponad 25-letnią tradycję w kształceniu  
międzynarodowym. 
 
W trosce o zapewnienie studentom i studentkom zagranicznym kompleksowego  
wsparcia, utworzyliśmy centrum Współpracy Międzynarodowej. to przyjazne dla 
Was miejsce z obsługą wszystkich spraw związanych ze studiami.
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5. Miejsce 
 Wśród uczelni  
 technicznych

6. najchętniej 
 Wybierana  
 uczelnia  
 W Polsce

Fakty i liczby

Rok zaŁożenia

1945
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15 000 studentóW

1 600 PRoFesoRóW 
i nauczycieli akademickich

800 studentóW 
i studentek z zaGRanicy 
Rocznie

670 doktoRantóW

46 kieRunkóW studióW

9 WydziaŁóW

350 umóW międzynaRodoWych 
W raMach PrograMu erasMus +

najbardziej ceniona przez 
pracodawców uczelnia 
W regionie ŁódzkiM

najbardziej kreatywna i innowacyjna 
uczelnia W Polsce W tWorzeniu  
PersPektyW zaWodoWych

Ponad 230 umóW międzyuczelnianych 
(GeneRal aGReements, memoRandums oF  
undeRstandinG, student eXchanGe  
aGReements etc.)
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stRuktuRa

Wydziały

w1 › Mechaniczny (WM, bud. a22)

w2 › elektrotechniki, elektroniki, 
 informatyki i automatyki  
 (Weeia, bud. a10)

w3 › chemiczny (Wch, bud. a27)

w4 › technologii Materiałowych 
 i Wzornictwa tekstyliów   
 (WtMiWt, bud. a33)

w5 › biotechnologii i nauk o Żywności 
 (binoŻ, bud. a4)

w6 › budownictwa, architektury 
 i inżynierii środowiska  
 (Wbaiś, bud. b7)

w7 › Fizyki technicznej, informatyki 
 i Matematyki stosowanej  
 (FtiMs, bud. a14)

w9 › zarządzania i inżynierii Produkcji  
 (WziiP, bud. d3, d4)

w10 › inżynierii Procesowej i ochrony  
 środowiska (WiPoś, bud. b4)

jednostki  
miedzywydziałowe
› kolegium gospodarki Przestrzennej 
(bud. b7)

› kolegium logistyki (bud. b9)

› kolegium towaroznawstwa (bud. a33)

jednostki  
ogólnouczelniane
› centrum Współpracy 
Międzynarodowej (bud. a16)

› centrum kształcenia 
Międzynarodowego (bud. a16)

› centrum językowe (bud. b25)

› centrum sportu (bud. c4)

› centrum nauczania Matematyki 
i Fizyki (bud. c3)

› biblioteka (bud. b22)

› centrum komputerowe (bud. a5, a10)

› centrum technologii informatycznych 
(bud. b19)

› interdyscyplinarna szkoła doktorska
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kieRunki  
studióW
studia  
W języku  
PolskiM

WM

automatyka i robotyka (i, ii)
inżynieria materiałowa (i, ii)

mechanika i budowa maszyn (i, ii) Weeia

automatyka i sterowanie robotów (i, ii)
elektronika i telekomunikacja (i, ii)
elektrotechnika (i, ii)
informatyka (i, ii)
inżynieria biomedyczna (i, ii)
mechatronika (i, ii)
systemy sterowania inteligentnymi
budynkami (i)
transport (i, ii) 

energetyka (i, ii)

Wch

analityka chemiczna (i)
chemia (i, ii)

chemia budowlana (i, ii)
chemia w kryminalistyce (ii)

nanotechnologia (i, ii)
technologia chemiczna (i, ii)

fizyka techniczna (i, ii)
informatyka stosowana (i, ii)
matematyka stosowana (i, ii)

WFtiMs

WtMiWt

WiPoś

Wbaiś

WziiP

WbinoŻ

inżynieria wzornictwa
przemysłowego (i)
włokiennictwo (ii)

włokiennictwo i przemysł mody (i)
wzornictwo (i, ii)

biogospodarka (i)
biotechnologia (i, ii)

menedżer żywności i żywienia (i)
technologia kosmetykow (ii)

technologia żywności
i żywienie człowieka (i, ii)

inżynieria zarządzania (i)
logistyka (i)

papiernictwo i poligrafia (i, ii)
zarządzanie (i, ii)

zarządzanie i inżynieria produkcji (i, ii)

inżynieria chemiczna i biochemiczna (i, ii)
inżynieria środowiska (i, ii)

architektura (i, ii)
budownictwo (i, ii)
planowanie przestrzenne (i, ii)
rewitalizacja miast (ii)
sieci i instalacje  
w inżynierii środowiska (i, ii)

inżynieria bezpieczeństwa pracy (i)
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centrum Kształcenia
Międzynarodowego (iFe)

› advanced biobased and bioinspired
  Materials (i)
› advanced Mechanical engineering   
(ii)

› biomedical engineering
  and technologies (i)
› business and technology (i)
› computer science (i)
› computer science and information
  technology (ii)
› electronic and telecommunication
  engineering (i, ii)
› industrial biotechnology (i, ii)
› information technology (i)
› Management and Production
  engineering (ii)
› Management (ii)
› Mechanical engineering (i)
› science and technology (i)

kieRunki  
studióW

wydział elektrotechniki, elektroniki,
informatyki i automatyki

›  electrical engineering (i)

wydział zarządzania i inżynierii
produkcji

›  Management (i)

wydział inżynierii procesowej
i ochrony Środowiska

›  energy systems in the built
  environment (ii)

 

studia  
W języku angielskiM

studia dWujęzyczne 
Francuski / angielski

 

studia dWujęzyczne
Polski / angielski

wydział Budownictwa, architektury
i inżynierii Środowiska

›  architektura (i)

wydział elektrotechniki, elektroniki,
informatyki i automatyki

›  elektronika i telekomunikacja (ii)

centrum Kształcenia
Międzynarodowego (iFe)

›  gestion et technologie (i)
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ects
co to jest?
europejski system transferu  
i akumulacji Punktów (european credit 
transfer and accumulation system) 
jest systemem punktowym, który  
ułatwia uznawanie okresów studiów 
odbytych poza uczelnią macierzystą. 
system ten pozwala na „mierzenie”  
w skali punktowej nakładu pracy, jaką 
student lub studentka muszą włożyć  
w zaliczenie danego przedmiotu/zajęć.

stoPnie studióW 

i  inżynierskie/licencjackie
 (3 – 4 lata)

ii  magisterskie
 (1,5 – 2 lata)

iii  doktoranckie
 (4 lata)

Punkty ects są przyznawane 
na podstawie oszacowanego nakładu 
pracy przeciętnego studenta.  
chroni to wszystkich studentów  
i studentki, zarówno tych wybitnych, 
jak i słabych, przed nadmiernie  
przeładowanymi lub zbyt „lekkimi”  
programami. jednocześnie przyznana  
ilość punktów ects nie jest  
bezpośrednio związana z ilością  
godzin zajęć. godzina wykładu może 
wymagać od studentów dodatkowo  
3 godzin samodzielnej pracy,  
natomiast przygotowanie do  
seminarium może zająć cały tydzień. 

Punkty ects student może uzyskać 
tylko po wykonaniu wymaganej  
pracy i zaliczeniu (uzyskaniu oceny 
pozytywnej) przedmiotu – ilość  
punktów ects za zaliczenie danego 
elementu programu ma charakter  

bezwzględny i nie zależy od  
uzyskanej oceny.
nie powinno się przyporządkowywać 
większej ilości punktów ects niż 60 
punktów za zaliczenie roku studiów. 
Można to zrobić tylko w szczególnych 
wypadkach, jednak należy to  
uzasadnić i udokumentować  
w katalogu przedmiotów.

Punkty ects nie określają statusu 
zajęć, jego ważności w programie  
studiów czy prestiżu nauczyciela  
lub nauczycielki.

Punkty ects przyznaje się za 
wszystkie elementy programu  
studiów, zarówno te należe  
do programów studiów kończących 
się uzyskaniem dyplomu, jak i moduły 
prowadzone dla osób, które nie  
odbywają pełnych studiów.

zasady PRzyPoRządkoWania PunktóW ects 
PRzedmiotom

1 rok akademicki 
(1500-1800 godzin pracy) 

= 60 punktów ects 25 - 30 
godzin pracy 
= 1 punkt ects
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system oceniania
oprócz systemu ects obowiązuje  
system oceniania w skali od 2 do 5. 
oceną najniższą, niezaliczającą jest 2, 
pozostałe zaliczają przedmiot, 5 jest 
oceną najwyższą. dopuszczalne są  
też oceny 3,5 i 4,5. student lub  
studentka dostaje oceny  
z egzaminów, laboratoriów, projek-
tów, seminariów i niektórych zaliczeń 
(oprócz wf-u, szkoleń, praktyk).

egzaminy
istnieją dwa rodzaje egzaminów:  
ustny i pisemny. egzamin pisemny 
może mieć formę testu lub formę  
opisową. na egzaminie pisemnym  
nie wolno ściągać ani rozmawiać. 

legitymacja studencka 
Legitymacja studencka poświadcza 
status studenta.

W Politechnice Łódzkiej obowiązuje  
elektroniczna legitymacja studencka,  
która wydawana jest studentowi lub 
studentce po immatrykulacji. student 
uczelni ma prawo do posiadania  
legitymacji do dnia ukończenia studiów.  
Ważność legitymacji potwierdzana 
jest co semestr przez aktualizację  
danych w systemie elektronicznym 
oraz umieszczenie w kolejno  
oznaczonych polach hologramu. 

koszt wydania elektronicznej legity-
macji studenckiej to 22 zł. opłatę  
należy wnieść na indywidualny numer 
konta uzyskany w dziekanacie. 

legitymacja studencka uprawnia do 
50% ulgi przy przejazdach środkami 
komunikacji miejskiej. student lub  
studentka do ukończenia 26 roku  
życia może korzystać z ulgowych 
przejazdów publicznego transportu 
zbiorowego autobusowego (49%)  
i kolejowego (51%).

numer albumu
to nadawany w ramach uczelni,  
indywidualny numer, który jest  
przypisany studentowi lub studentce 
na wszystkich kierunkach studiów  
i poziomach kształcenia, realizowanych  
przez studenta w tej uczelni.  
numer albumu wpisuje się do  
legitymacji studenckiej. numer  
albumu jest jednocześnie loginem  
do systemu  
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istnieją dwa rodzaje  
egzaminów: ustny 
i pisemny. egzamin  
pisemny może mieć  
formę testu lub formę  
opisową. 
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kalendaRz 
akademicki

 

aktualny plan zajęć  
możesz zawsze znaleźć  
na stronie twojego  
wydziału w zakładce  
„dla studenta”.

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
 

 

seMestr ziMoWy seMestr letni

01.01 
noWy 
rok

01.11 
dzień  

Wszystkich 
śWiętych

dni adaPtacyjne 
dla studentóW 
zagranicznych

11.11 
śWięto  

niePodlegŁości

Mobility 
Week

christMas 
Meeting

juWenalia

sPotkanie  
organizacyjne 
dla studentóW 
zagranicznych

okres zajęć

24-25.12 
boŻe  

narodzenie

03.05  
śWięto  
narodoWe 
trzeciego
Maja

01.05  
śWięto  
Pracy

20.06 
boŻe ciaŁo06.01 

śWięto  
trzech 
króli

okres zajęć

15.08 
śWięto  

WnieboWzięcia  
najśWiętsej  
Marii Panny

24.05  
śWięto  
Politechniki  
Łódzkiej 
juWenalia

aktualny plan zajęć można zawsze znaleźć na stronie każdego wydziału w zakładce „dla studenta”.

          

 okres zajęć 

 sesja

 Ferie

 Wakacje

 śWięta (Wolne od zajęć)

 Wydarzenia uczelniane

≈
niedziela

PoniedziaŁek
Wielkanoc

lany PoniedziaŁek
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virtul
virtual lodz university of technology 
virtul.p.lodz.pl

centralna platforma internetowa, 
umożliwiająca dostęp do wszystkich 
usług elektronicznych politechniki  
Łódzkiej. dostęp do tych usług 
następuje przez tzw. centralne  
logowanie – hasło dostępu jest  
wspólne dla usług elektronicznych  
dostępnych w PŁ, m.in.: Platformy  
WikaMP, poczty i Webdziekanatu.  
do wszystkich powyższych usług  
loginem jest numer albumu. Po hasło 
dostępu do wymienionych usług  
studenci i studentki powinni zgłosić 
się z ważną legitymacją studencką  
do gmachu  
biblioteki PŁ, ul. Wólczańska 223  
(budynek b22) do pokoju nr 203,  
na ii piętrze.

Webdziekanat 
elektroniczny dziekanat 
webdziekanat.p.lodz.pl

serwis Webdziekanat umożliwia  
dostęp do wszystkich niezbędnych  
informacji związanych z tokiem  
studiów studenta, m.in. planów zajęć, 
opłat za studia, ocen, terminów  
i formularzy podań.

WikamP
Wirtualny kampus Politechniki Łódzkiej
edu.p.lodz.pl

Platforma wspierająca nauczanie 
zdalne (e-learning) w Politechnice 
Łódzkiej.
|18| |19|
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więcej informacji: 
www.ck.p.lodz.pl/uslugi/
eduroam

Poczta PŁ

Poczta elektroniczna PŁ umożliwia 
przesyłanie wiadomości pomiędzy 
pracownikami
i pracownicami oraz studentami
i studentkami PŁ oraz komunikację
mailową ze światem zewnętrznym.
każdy student i studentka
Politechniki Łodzkiej posiadają
automatycznie utworzone konto
pocztowe.

korzystanie z konta PŁ jest
obowiązkowe. korespondencja
z uczelnią prowadzona jest z konta PŁ.

jak napisać e-mail?
styl wiadomości uzależniony jest od 
jej adresata, tzn. oficjalnie zwracać się 
do osób, których nie znasz, które mają 
wyższe stanowisko lub są starsze,  
a mniej oficjalnie do osób znajomych. 

W uczelni wyższej należy zwracać się 
do adresatów (wykładowców/pracow-
ników) zgodnie z ich stanowiskiem  
i tytułem/stopniem naukowym.   
jeśli nie znasz stanowiska czy tytułu 
naukowego, rozpocznij mail zwrotem: 
szanowny Panie/szanowna Pani.

Przykładowy mail
“Szanowny Panie Doktorze/Profesorze, 
 Szanowna Pani Dziekan,

uprzejmie proszę o informację  
w sprawie najbliższego terminu  
konsultacji.

z poważaniem, 
jan kowalski”

Wifi eduroam
eduroam umożliwia użytkownikowi lub 
użytkowniczce uzyskanie połączenia 
do sieci bezprzewodowej  
na terenie jednostek naukowych  
i szkolnictwa wyższego,  
w tym Politechniki Łódzkiej.  
do podłączenia się do sieci eduroam  
na komputerze użytkownika należy  
zainstalować certyfikat osobisty,  
który każdy student lub studentka  
PŁ może wygenerować na swój  
politechniczny adres e-mail.  
korzystanie z serwisu przez  
pracowników i pracownice  
oraz studentów i studentki PŁ  
wymaga logowania.
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PRoGRam styPendialny dla 
Polonii im. Gen. andeRsa:

dla kogo? cudzoziemcy i cudzoziemki 
polskiego pochodzenia i posiadacze 
karty Polaka 
Które kraje? białoruś, bułgaria, 
czechy, estonia, litwa, Łotwa,  
Mołdawia, rumunia, słowacja, Węgry, 
państwa byłej jugosławii, ukraina,  
rosja oraz państwa azji środkowej 
i kaukazu, ameryki Łacińskiej oraz 
afryki  
Jakie studia? i i ii stopnia w polskich 
uczelniach publicznych

PRoGRam styPendialny  
im. iGnaceGo ŁukasieWicza: 

dla kogo? obywatele i obywatelki 
państw rozwijających się 
Które kraje? angola, etiopia, 
indonezja, kenia, kolumbia, Meksyk, 
Mjanma, Mongolia, Mozambik,  
nigeria, Palestyna, rPa, senegal,  
tanzania, Wietnam i inne 
Jakie studia? ii stopnia (poprzedzone 
rocznym kursem przygotowującym  
do podjęcia studiów w Polsce)  
i iii stopnia w uczelniach publicznych

PRoGRam styPendialny  
im. steFana banacha: 

dla kogo? obywatele i obywatelki 
krajów Partnerstwa Wschodniego ue 
Które kraje? armenia, azerbejdżan, 
białoruś, gruzja, Mołdawia, ukraina 
Jakie studia? ii i iii stopnia w polskich 
uczelniach publicznych

PRoGRam styPendialny  
Poland my FiRst choice 

dla kogo?
obywatele i obywatelki różnych  
krajów
Które kraje?
australia, austria, belgia, bułgaria, 
chorwacja, chile, cypr, czechy,  
dania, estonia, Finlandia, Francja,  
grecja, hiszpania, holandia, irlandia,  
islandia, izrael, japonia, kanada,  
republika korei, lichtenstein, litwa, 
luksemburg, Łotwa, Malta, niemcy, 
norwegia, nowa zelandia, Portugalia,  
rumunia, singapur, słowacja, słowenia,  
szwajcaria, szwecja, urugwaj, usa, 
Węgry, Włochy, Wielka brytania, oraz 
chińscy obywatele - mieszkańcy 
hongkongu, Makau, tajwanu 
Jakie studia?
ii stopień studiów stacjonarnych na 
uczelniach publicznych i niepublicznych  
na kierunkach prowadzonych przez 
jednostki posiadające kategorię a i a+

styPendium Politechniki 
Łódzkiej z WŁasneGo  
Funduszu styPendialneGo 

Wybrani cudzoziemcy i cudzoziemki  
spoza unii europejskiej studiujący  
w Politechnice Łódzkiej mogą  
otrzymać, na podstawie swojej  
średniej ocen z poprzedniego  
semestru, stypendium na pokrycie 
kosztów zakwaterowania w domu  
studenckim PŁ. konkurs ogłaszany 
jest zawsze na początku semestru. 

więcej informacji: 
dział nauki PŁ,  
tel. 42 631 20 52

Kontakt:
narodowa agencja Wymiany  
akademickiej
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 
tel.: +48 22 390 35 00 
e-mail: biuro@nawa.gov.pl 
www.nawa.gov.pl

PRoGRam styPendialny 
Rządu RP im. konstanteGo 
kalinoWskieGo 

Program skierowany jest do  
obywateli i obywatelek Białorusi, 
którzy są absolwentami lub  
absolwentkami szkół średnich,  
którzy zostali relegowani z uczelni 
wyższych z przyczyn politycznych  
lub którym uniemożliwia się  
podjęcie studiów na białorusi,  
a także absolwenci niezależnego  
liceum humanistycznego im. jakuba 
kołasa w Mińsku. Program  
stypendialny im. konstantego  
kalinowskiego jest największym  
w europie programem pomocowym 
dla młodych białorusinów  
i białorusinek,niemogących studiować 
na białorusi ze względu na swoje  
polityczne poglądy. 

więcej informacji: 
www.studium.uw.edu.pl/program- 
im-kalinowskiego

PRoGRamy  
styPendialne naWa

styPendia  
i GRanty

kandydaci i kandydatki  
z kazachstanu mogą zostać  
studentami PŁ na podstawie  
umowy o współpracy z Funduszem 
bolashaQ (jsc „center for  
international Programs” bolashaQ).
kandydaci i kandydatki posiada-
jący wysokie wyniki w nauce oraz 
dodatkowe osiągnięcia (udział  
w konferencjach, konkursach,  
olimpiadach) mają szansę otrzymać  
zniżkę na opłatę za studia  
w PŁ w wysokości nawet do 100%. 

www.bolashak.gov.kz/en/ 
Mangilik el 8 
010000 nur-sultan  
republic of kazakhstan
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studentki i studenci zagraniczni,  
przyjęci na studia na zasadach innych 
niż obowiązujące obywateli polskich  
na warunkach odpłatności, ponoszą 
opłaty za studia w wysokości  
od 2500 do 8000 Pln za semestr.  
opłata powinna zostać wniesiona 
przed rozpoczęciem kolejnego  
semestru studiów. 

studentki i studenci zagraniczni  
odbywający studia na zasadach  
obowiązujących obywateli polskich 
studiują nieodpłatnie. Wnoszą oni je-
dynie opłaty związane  
z powtarzaniem przedmiotu  
lub semestru i realizacją zajęć  
nieobjętych planem studiów.

opłaty za wydawane studentom  
i studentkom dokumenty 

› elektroniczna legitymacja studencka 
 - 22 zł 
› dyplom ukończenia studiów wraz 
 z dwoma odpisami - 60 zł 
› dodatkowy odpis dyplomu 
 w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł 
› legalizacja dokumentów 
 przeznaczonych do obrotu  
 prawnego za granicą - 19 zł 
› ubezpieczenie oc i nnW na okres   
 studiów (istnieje możliwość zakupu  
 ubezpieczenia w PŁ) - ok. 70 zł

oPŁaty  
za studia

opłata za studia powinna  
zostać wniesiona przed  
rozpoczęciem kolejnego  
semestru studiów.

|25|
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erasMus+

Wymiana  
studencka

program erasmus+ w politechnice 
Łódzkiej oferuje wszystkim studentom 
i studentkom naszej Uczelni wymianę  
w ramach krajów programu – 28  
krajów Ue oraz islandii, Lichtensteinu, 
norwegii, Turcji, Macedonii, Serbii,  
a także wybranych krajów  
partnerskich (na specjalnych  
zasadach).

mobility Week
coroczne wydarzenie odbywające się 
jesienią, które promuje mobilność  
studentów i studentek w Politechnice  
Łódzkiej. W jego ramach można  
dowiedzieć się więcej o możliwoścach 
udziału w programach wymiany  
studenckiej.

zalety programu to:
› zdobycie doświadczenia
› poznanie nowych kultur
› doskonalenie znajomości języków   
 obcych 
› lepsze perspektywy na rynku pracy

ogólne zasady:
› 360 dni na wyjazdy na każdym 
 stopniu studiów 
› wyjazd nawet kilka razy na tym 
 samym stopniu studiów 
› wyjazd na studia od 90 do 360 dni  
 oraz na praktykę od 60 do 360 dni 
› stypendium erasmus+

kto może wyjechać?
› na studia: student lub studentka i, ii,  
 iii stopnia studiów w PŁ 
› na praktykę: student lub studentka  
 i, ii, iii stopnia studiów w PŁ oraz   
 absolwent lub absolwentka  
 zakwalifikowani na wyjazd  
 na ostatnim roku studiów  
 przed obroną

kontakt

centrum Współpracy  
Międzynarodowej 
ul. Żwirki 36 (bud. a16),  
i piętro, p. 120 
www.erasmus.p.lodz.pl
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kaMPus tu studiujemy i mieszkamy

nasze kampusy są nie tylko wizytówką uczelni, ale także miasta. Położone  
blisko słynnej ulicy Piotrkowskiej, stanowią zwarty teren, na którym znajdują  
się wszystkie budynki Politechniki, sale zajęciowe, laboratoria, warsztaty,  
dziekanaty, rektorat. szczególny charakter nadają mu XiX-wieczne pałacyki  
i zrewitalizowane budynki pofabryczne, przystosowane do nowocześnie  
prowadzonego kształcenia. ozdobą kampusu jest park z unikatowym  
drzewostanem. zapraszamy do zapoznania się z mapą naszego kampusu

|28| |29|
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kontakt
osiedle akademickie PŁ 
komisja ds. zakwaterowań PŁ 
al. Politechniki 3a, i piętro 
tel. +48 42 631 20 27

e-mail:  
komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl 
www.samorzad.p.lodz.pl/zakwaterowania

akademiki

i ds
al. Politechniki 3b, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 91 
e-mail: recepcja@info.p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe

ii ds
al. Politechniki 5, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 92 
e-mail: elzbieta.klys@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe

iii ds
al. Politechniki 7, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 93 
e-mail: lidia.polis@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe

iV ds
al. Politechniki 9a, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 94 
e-mail: urszula.szczepanska@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe

V ds
ul. lumumby 3., 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 27 05 
e-mail: ewa.filipczak@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

Vi ds
al. Politechniki 11, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 96 
e-mail: zofia.luczynska@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe
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osiedle akademickie Politechniki 
Łódzkiej tworzy dziewięć akademików, 
w których panują dobre warunki  
i atmosfera do nauki, a jednocześnie 
korzystny klimat do przyjemnego  
spędzania wolnego czasu. sieć  
komputerowa, która zapewnia  
dostarczenie internetu do każdego 
pokoju, rozwinięta baza rekreacyjna, 
stołówka, kluby studenckie – to tylko 
niektóre atuty naszych akademików. 

PŁ dysponuje salą widowiskową,  
która znajduje się w budynku c15  
przy al. Politechniki 3a. sala jest  
klimatyzowana, nagłośniona,  
wyposażona w sprzęt multimedialny, 
składa się z widowni oraz sceny.  
jest to obiekt przeznaczony do  
organizacji imprez typu festiwale,  
konkursy, spotkania z ekspertami  
i ekspertkami, konferencje naukowe. 
ćwiczą w niej: akademicka orkiestra 

PŁ, chór PŁ, klub kuglarski PŁ –  
PoliŻongler, odbywają się również  
Wybory Miss PŁ, gale sportowe,  
koncerty. na terenie osiedla swoje 
siedziby mają organizacje studenckie, 
tj. samorząd studencki, akademicki 
związek sportowy, zrzeszenie  
studentów Polskich, best (board of 
european students of technology), 
studencki klub turystyczny „Płazik”, to 
stąd audycje nadaje studenckie radio 
Żak PŁ.

atutem osiedla jest dobra lokalizacja:  
niedaleko centrum miasta, z dogodnym  
dostępem do komunikacji miejskiej, 
terenów rekreacyjnych (parki),  
sportowych (zatoka sportu), dworca  
kolejowego (ok. 3 km), lotniska oraz 
centrów handlowych. to tutaj znajdują  
się kluby studenckie, stołówka, fryzjer, 
przychodnie lekarskie, bankomat oraz 
sklepy.

Vii ds
al. Politechniki 9, 90-924 Łódź
tel. +48 42 631 21 97
e-mail: emilia.lewandowska@p.lodz.pl
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

Viii ds
ul. radwańska 40/42, 90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 21 98 
e-mail: urszula.mroczka@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe i 3-osobowe

iX ds
ul. Piotrkowska 277, 90-924 Łódź 
(wejście od ul. Wólczańskiej 232) 
tel. +48 42 631 24 86 
e-mail: renata.dynarek@p.lodz.pl 
Pokoje 2-osobowe

 

zakWateRoWanie

aktualny cennik:
www.p.lodz.pl/lista/cenniki-osiedle
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oPŁata za akademik

Wnoszona jest do 20-go dnia każdego 
miesiąca za dany miesiąc. każdy  
student lub studentka na stronie  
webdziekanat.p.lodz.pl musi  
wygenerować konto, na które ma  
wnosić opłatę za akademik. kara  
z tytułu nieterminowego wnoszenia  
opłat wynosi 30 zł miesięcznie.  
studenci i studentki wymiany  
zagranicznej przy zakwaterowaniu 
uiszczają zwrotna kaucję w wysokości 
600 zł.

PRzedŁużanie  
zakWateRoWania  
na kolejny Rok akademicki 
i na Wakacje

W kwietniu należy złożyć wniosek o 
przedłużenie zakwaterowania na kolej-
ny rok akademicki. W czerwcu składa-
ne są wnioski o przedłużenie zakwate-
rowania na okres letni (lipiec-sierpień). 
opłata za akademik w miesiącach wa-
kacyjnych jest nieznacznie wyższa. 
rezerwacja miejsca w akademiku na 
kolejny rok akademicki to koszt 100 zł, 
o które pomniejszana jest opłata za 
zakwaterowanie w październiku.

PRzeniesienie do inneGo 
akademika 

należy udać się z podaniem do rady 
Mieszkańców w obecnym akademiku  
oraz do kierownika ds, a następnie 
złożyć to podanie do komisji  
ds. zakwaterowań samorządu  
studenckiego na al. Politechniki 3a. 

zasady Pobytu  
W akademiku

› cisza nocna obowiązuje od 23:00 
 do 6:00. 
› należy sprzątać po sobie w kuchni 
 i w swoim pokoju. 
› odwiedziny gościa powinny 
 być zgłaszane na portierni,  
 a przenocowanie gościa  
 w administracji akademika,  
 za opłatą 15 zł/noc. 
› korzystanie z pralni możliwe jest 
 po obowiązkowym zapisaniu się  
 na liście na określoną datę i godzinę.  
 Po skończeniu prania, należy zwrócić  
 klucz. 
› za korzystanie z dodatkowych 
 salek (siłownia, fitness, bilard, itp.)   
 należy wnieść składkę. 
› uzyskanie dostępu do internetu 
 możliwe jest po zgłoszeniu się do  
 administratora sieci i za dodatkową  
 opłatą.

ReGulamin osiedla  
akademickieGo  
www.samorzad.p.lodz.pl/regulaminy-oa-pl 

adresy stron internetowych  
prywatnych akademików:
www.studentdepot.pl 
www.akademiki.org 
www.basecampstudent.com

Gdy nie zostaŁ PRzydzielony  
ci akademik:

istnieje możliwość zakwaterowania  
w prywatnych akademikach w Łodzi 
lub wynajęcia prywatnego mieszkania 
samodzielnie lub z innymi studentami.  
Można szukać ogłoszeń z ofertami 
mieszkań do wynajmu w lokalnej  
prasie lub w internecie. 
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koŁa naukoWe,  
oRGanizacje  
i stoWaRzyszenia 
studenckie

stowarzyszenia  
studenckie
eSn-eYe erasmus Student network
www.eye.esn.pl

BeST Stowarzyszenie  
Międzynarodowej współpracy  
Studentów
www.best.p.lodz.pl

iaeSTe – The international  
association for the exchange  
of Students for Technical experience
www.facebook.com/iaeste.tul

aieSec Międzynarodowe  
Stowarzyszenie Studentów nauk  
ekonomicznych
www.aiesec.pl/lodz

Studenckie Forum Business  
centre club
www.sfbcc.org.pl/lodz

W Politechnice Łódzkiej 
działa ok. 80 kół  
naukowych w ramach 
każdego wydziału.
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organizacje  
studenckie
Samorząd Studencki
www.samorzad.p.lodz.pl

azS 
akademicki związek Sportowy  
azs.p.lodz.pl

Lodz Solar Team 
lodzsolarteam.p.lodz.pl

pŁ raptors 
raptors.p.lodz.pl

GUST 
gust.p.lodz.pl

iron warriors 
ironwarriorsteam.pl 

Klub Fotograficzny
www.facebook.com/klubFotograficznyPl

płazik  
Studencki Klub Turystyczny  
plazik.pl

Studenckie Koło  
przewodników Beskidzkich
skpb.lodz.pl

rapp  
ruch akademicki pod prąd
rapp.pl/lodz

rada Studentów  
z niepełnosprawnością
rsn.p.lodz.pl

nzS organizacja Uczelniana  
politechniki Łódzkiej  
niezależnego zrzeszenia  
Studentów regionu Łódzkiego
www.nzs.lodz.pl

enacTUS
enactus.p.lodz.pl

iFe Sailing
ife-sailing.pl

Studenckie radio ŻaK
zak.lodz.pl

Klub Motocyklistów pŁ
kmpl.p.lodz.pl

Klub Kuglarski poliŻongler
polizongler.p.lodz.pl

chór akademicki   
chor.p.lodz.pl

orkiestra akademicka
facebook.com/akademicka.orkiestra.
politechniki.lodzkiej

petrolheads politechnika Łódzka
facebook.com/knppt/
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kontakt

centrum Sportu politechniki Łódzkiej, 
al. Politechniki 11 (bud. c4),  
90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 28 65, +48 42 631 28 21 
e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl

zatoka Sportu
al. Politechniki 10  
93-590 Łódź 
e-mail: zatokasportu@info.p.lodz.pl 
www.zatokasportu.pl

Klub Uczelniany azS politechniki 
Łódzkiej
al. Politechniki 3a (bud. c15),  
90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 28 23  
e-mail: politechnika.lodz@azs.pl 
www.azs.p.lodz.pl 

centrum sportu 

centrum sportu Politechniki Łódzkiej 
zajmuje się realizacją zajęć  
wychowania fizycznego dla studentów 
i studentek naszej uczelni. studentki  
i studenci zobowiązani są do  
uczestniczenia w zajęciach w-f na ii,  
iii i iV semestrze studiów i mają do  
wyboru zajęcia łącznie z 13  
specjalizacji, m.in. piłka nożna, 
pływanie, ćwiczenia siłowe czy taniec.

studentkom i studentom, którzy spor-
tem lubią się zajmować tylko re-
kreacyjnie, centrum sportu oferuje 
200-metrową bieżnię tartanową,  
boisko do gry w piłkę nożną  
i koszykówkę ze sztuczną  
nawierzchnią oraz boisko do piłki  
plażowej.

akademicki związek 
sportowy PŁ
klub uczelniany azs Politechniki  
Łódzkiej jest klubem sportowym, 
umożliwiającym rozwój sportowy  
zarówno wyczynowym zawodnikom  
i zawodniczkom, jak i studentom  
i studentkom pragnącym podjąć swoje 
pierwsze treningi w wielu dziedzinach 
sportowych. klub umożliwia  
reprezentowanie Politechniki Łódzkiej 
na akademickich Mistrzostwach  
Polski, których medaliści i medalistki 
mogą liczyć na uzyskanie stypendium 
rektora dla najlepszych studentów. 
Większość zajęć sekcji sportowych ku 
azs PŁ umozliwia zaliczanie  
obowiązkowych zajęć w-f na PŁ.

życie  
sPoRtoWe W PŁ

zatoka sportu
akademickie centrum sportowo-dy-
daktyczne Politechniki Łódzkiej  
„zatoka sportu” jest jednostką  
organizacyjną Politechniki Łódzkiej.  
to kompleks sportowy z dwoma  
basenami, w tym największym w Łodzi 
krytym basenem 50-metrowym.  
studenci i studentki Politechniki  
Łódzkiej mają tu zajęcia w ramach  
wychowania fizycznego, a w cza-
sie wolnym 40-procentową zniżkę za 
wstęp na pływalnię. oprócz strefy  
basenowej, w zatoce sportu jest  
kompleks ścianek do wspinaczki  
– największa ma 17 metrów wysokości, 
klub fitness oraz restauracja. W roku 
akademickim 2018/2019 została  
udostępniona wielofunkcyjna hala spor-
towa z trzema boiskami do  
koszykówki lub siatkówki oraz korty  
do badmintona.

klub uczelniany azs  
Politechniki Łódzkiej 
prowadzi treningi  
sekcji sportowych  
w następujących  
dyscyplinach:
› acroyoga
› aerobik
› akrobatyka powietrzna 
› badminton
› brydż sportowy
› ergometr wioślarski
› fit and jump
› fitness
› float fitness
› futsal k

› futsal / piłka nożna M
› jeździectwo
› joga
› judo k i M
› karate 
› kolarstwo
› koszykówka k i M
› nordic walking
› nurkowanie
› piłka siatkowa k i M
› pływanie
› squash
› szachy
› taekwondo
› taniec towarzyszki
› tenis
› tenis stołowy
› trójbój siłowy
› unihokej
› wspinaczka sportowa
› żeglarstwo
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biblioteka Politechniki Łódzkiej jest 
największą biblioteką techniczną  
w regionie. składa się na nią  
biblioteka główna oraz sześć bibliotek 
filialnych. razem z bibliotekami  
zakładowymi, działającymi  
w jednostkach organizacyjnych  
uczelni, tworzą system  
biblioteczno-informacyjny PŁ.

Biblioteka politechniki Łódzkiej
bud. b22, bg.p.lodz.pl

Biblioteki filialne:
› Biblioteka Biotechnologii i nauk 
 o Żywności (bud. a2), 
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-biotechnologii 

› Biblioteka Budownictwa 
 i architektury im. Jerzego Samujłły  
 (bud. b6),  
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-budownictwa

› Biblioteka chemiczna im. osmana   
 achmatowicza (bud. a26), 
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-chemiczna

› Biblioteka elektrotechniki (bud. a12),  
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-elektrotechniki

› Biblioteka Mechaniki (a20), 
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-mechaniki

› Biblioteka Beletrystyczna (b22),   
 bg.p.lodz.pl/biblioteka-beletrystyczna

Biblioteki zakładowe i instytutowe:
› Biblioteka w instytucie informatyki  
 (bud. b9), pok. 249

› Biblioteka w instytucie papiernictwa  
 i poligrafii (bud. b17)

› Biblioteka w instytucie architektury  
 Tekstyliów (bud. a33), pok. 425

› Biblioteka w instytucie Maszyn 
 przepływowych (bud. b13), pok. 217

› Biblioteka w Międzyresortowym 
 instytucie Techniki radiacyjnej 
 (bud. c2)

› Biblioteka wydziałowa 
 na wydziale organizacji i inżynierii  
 procesowej (bud. d5), 
 woiz.p.lodz.pl/biblioteka-wydzialowa

› Biblioteka w centrum Językowym   
 (bud. b25)

› Biblioteka na wydział inżynierii 
 procesowej i ochrony Środowiska,   
 budynek b10

Miejska Biblioteka publiczna  
Łódź-polesie
Filia nr 18, tzw. „biblioteka na piętrze”,  
al. Politechniki 3a, bud. c15

biblioteki
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Polska  
i Łódź W centRum euRoPy... W centRum Polski...

Polska to kraj położony w centrum europy. od północy oblewa ją zimne  
Morze bałtyckie z rozległymi plażami z drobnym, czystym piaskiem.  
Południe kraju jest zamknięte pasmem gór karpat. centrum Polski to teren  
nizinny i to właśnie tutaj znajduje się Łódź – trzecie największe miasto Polski. 
Łódź jest ośrodkiem akademickim, polską stolicą przemysłu kreatywnego  
i festiwali. eklektyczny styl miasta oddają pałace dawnych fabrykantów,  
smaki czterech kultur, hale fabryczne, wielkoformatowe murale i tętniąca  
życiem ulica Piotrkowska.

|40| |41|
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warszawa
stolica

polski
oficjalny język 

9. największy kraj w europie

≈ 38 milionów obywateli w polsce

≈ 700 tysięcy mieszkańców w Łodzi

symbole

flaga
srebro, woda, czystość
ogień, odwaga,  
waleczność

godło polski

herb Łodzi

Mazurek dąbrowskiego
jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy. 
co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
dał nam przykład bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, dąbrowski...

ŁódŹ

RzeczPosPolita 
Polska
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jak dojechać  
do Łodzi?

Łódź zlokalizowana  
jest w centrum Polski  
co gwarantuje łatwy  
dojazd różnymi środkami 
transportu:

LoTniSKo

tRansPoRt  
lotniczy

Lotnisko władysława reymonta
www.airport.lodz.pl
obsługuje popularne linie lotnicze, m.in. ryanair.

dojazd z lotniska do Łodzi:

Łódź

autobus 
nr 55

ZŁ

4 Pln30 min.

taxi

ZŁ

≈30 Pln30 min.

1

LoTniSKo

Lotnisko chopina (okęcie)
www.lotnisko-chopina.pl
zlokalizowane w Warszawie, około 150 km od Łodzi.obsługuje  
połączenia międzynarodowe i jest największym lotniskiem w Polsce. 

dojazd z lotniska do Łodzi:

Łódź

okbus 
modlinbus

ZŁ

9-50 Pln2,5 godz.

2

LoTniSKo warSzawa

pociąg skM

ZŁ

5-50 Pln30 min.

autobus  
miejski nr 175

taxi

warSzawa
st. WarszaWa 
centralna

Łódź 
st. Łódź  

Fabryczna/ 
Łódź kaliska

pociąg 
PkP sa

ZŁ

≈30 Pln1,5 godz..

www.okbus.pl
www.modlinbus.pl
www.rozklad-pkp.pl



|46| |47|

LoTniSKo

Lotnisko Modlin
www.modlinairport.pl
ołożone niedaleko od Warszawy i oferujące tanie przeloty.

dojazd z lotniska do Łodzi:

Łódź

modlinbus

ZŁ

9-50 Pln3 godz.

3

LoTniSKo warSzawa

modlinbus

ZŁ

9-35 Pln2,5 godz.

warSzawa
st. WarszaWa 
centralna

Łódź 
st. Łódź  

Fabryczna/ 
Łódź kaliska

pociąg 
PkP sa

ZŁ

≈30 Pln1,5 godz..

tRansPoRt  
kolejoWy

najważniejsze stacje  
kolejowe w Łodzi:

W pobliżu nich zlokalizowane  
są przystanki tramwajowe oraz  

autobusowe, pozwalające na dojazd  
w dowolne miejsce miasta. Przy  

wyjściu z dworców są również  
parkingi dla taksówek. dojazd  

taksówką do Politechniki kosztuje  
ok. 20 zł. dojście pieszo z dworca 

Łódź kaliska do uczelni oraz  
akademików zajmuje ok. 20 – 30  

minut.

Łódź  
Kaliska

Łódź  
Fabryczna

tRansPoRt  
samochodoWy

jednym z najpopularniejszych  
przewoźników autokarowych jest  
Flixbus - www.flixbus.pl oferujący 
połączenia międzymiastowe  
w przystępnej cenie. dojazd do Łodzi 
jest możliwy m.in. z amsterdamu,  
berlina, tallina, Pragi.

skorzystać można także z taniej  
i szybkiej możliwości transportu  
blablacar: www.blablacar.pl

Wyszukwanie trasy  
i połączeń
swoją podróż po Polsce  
łatwo jest zaplanować  
za pomocą stron: 
www.e-podroznik.pl 
www.jakdojade.pl
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W Łodzi transport zapewnia spółka 
MPk, oferująca przejazdy autobusami  
oraz tramwajami. obowiązują bilety 
czasowe, dostępne do nabycia  
w kioskach oraz w biletomatach,  
znajdujących się w większości  
tramwajów i autobusów. Pasażer 
lub pasażerka może się przesiadać  
między autobusem a tramwajem  
w ramach tego samego biletu  
w wykupionym czasie. dostępne są  
bilety czasowe ważne na: 20 min. 
(2,80 zł), 40 min. (3,60 zł), 60 min. 
(4,40 zł), jednodniowy miejski (11,00 zł) 
lub aglomeracyjny (13,20 zł).

Bilety ulgowe dla studentów  
i studentek są o 50% tańsze. 
do korzystania z ulgowych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej  
uprawnia ważna legitymacja  
studencka. Można również nabyć bilet 
okresowy (migawkę). Migawka to elek-
troniczna karta zblieniowa, na której 
kodowane są bilety okresowe,  
uprawniające do przejazdu komunika-
cją miejską w Łodzi. aby uzyskać mi-
gawkę wystarczy złożyć wniosek (oso-
biście lub za pośrednictwem  
internetu), a podczas zakupu kolejnego 
biletu okresowego - odebrać gotową 
kartę.należy pamiętać o skasowaniu 
biletu po wejściu do pojazdu do  

ewentualnej kontroli. opłata za brak 
biletu, posiadanie biletu nieważnego 
lub nieskasowanego wynosi 272,20 zł. 
opłata za brak dokumentu  
upoważniającego do ulgowego  
przejazdu wynosi 184,40 zł.  
opłata uregulowana w ciągu 7 dni  
od dnia wystawienia wezwania jest  
o ponad połowę niższa.

rozkład jazdy: 
www.mpk.lodz.pl/rozklady

Łódzki rower Publiczny

dla osób, które nie lubią korzystać  
z komunikacji miejskiej, istnieje  
alternatywny środek transportu, 
umożliwiający szybkie poruszanie się 
po naszym mieście. Łódzki rower  
Publiczny jest dobrym uzupełnieniem 
komunikacji miejskiej. rowerzyści ŁrP 
mają do dyspozycji 148 stacji i 1490 
rowerów. rowery są dostępne od  
marca do listopada. aby skorzystać  
z tej możliwości transportu, wystarczy 
zarejestrować się na stronie ŁrP lub 
w aplikacji mobilnej nextbike, wpłacić 
minimalną kwotę inicjalną i gotowe! 

więcej informacji: 
www.lodzkirowerpubliczny.pl

tRansPoRt W Łodzi

|49|
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off piotrkowska 
to zlokalizowana przy  
ul. Piotrkowskiej 138/140 strefa  
skupiająca nie tylko przedstawi-
cieli przemysłów kreatywnych, 
ale także znane miejsce na  
gastronomicznej mapie miasta.  
założona na terenie dawnej  
przędzalni jest dzisiaj  
popularnym miejscem spotkań.
więcej informacji: 
www.offpiotrkowska.com 
www.facebook.com/piotrkowska217
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miejsca W Łodzi

Historia 
› Muzeum Miasta Łodzi 
 - Pałac Poznańskiego
› Muzeum kinematografii
› centralne Muzeum Włókiennictwa 

nauka
› Planetarium ec1
› centrum nauki i techniki ec1
› centrum nauki „eksperymentarium” 

Sport i rekreacja
› aquapark Fala
› zatoka sportu
› stacja nowa gdynia
› rudzka góra
› Fitness kluby (FitFabric, jatomi, 
 i’m fit, sportera, squash Point,  
 siłownie, korty)
› rowery nextbike

centra handlowe
› Manufaktura
› sukcesja
› Pasaż Łódzki
› galeria Łódzka
› Port lódź

rozrywka
› atlas arena
› Wytwórnia
› kina, teatry i filharmonia

Ulica piotrkowska  
to zlokalizowane na długości  
ponad 4 km zagłębie klubów  
muzycznych, pubów, sklepów,  
ale także świetnych restauracji.  
W sezonie wakacyjnym przed 
restauracjami wystawiane są 
ogródki gastronomiczne  
zachęcające do odpoczynku. 

› biała Fabryka
› księży Młyn
› Muzeum kanału „dętka”
› Muzeum tradycji niepodległościowych 
 (Muzeum stacja radegast)
› cmentarz Żydowski
› stary cmentarz – „Łódzkie Powązki”
 
Sztuka
› Muzeum animacji se-ma-for
› Muzeum sztuki Ms1 i Ms2
› Murale
› Pasaż róży

natura 
› ogród botaniczny
› Palmiarnia
› las Łagiewnicki
› zoo
› arturówek
› stawy jana
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1. arboretum w rogowie 
jeden z największych tego typu  
parków leśnych w Polsce z najbogatszą 
kolekcją drzew i krzewów europy  
środkowo-Wschodniej. czynne cały rok. 
Polecane w okresie od wiosny do jesieni.  
arboretum.sggw.pl

2. zoosafari Borysew 
ogród zoologiczny o powierzchni 25  
hektarów, na których zgromadzono 
ponad 500 zwierząt egzotycznych  
reprezentujących 90 gatunków  
z 5 kontynentów. nieczynne zimą. 
zoosafari.com.pl

3. Termy Uniejów  
kompleks termalno-basenowy,  
oferujący gorące kąpiele w leczni-
czych solankach termalnych.  
czynne cały rok. Polecane zimą.  
termyuniejow.pl
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4. Łowicz i Maurzyce 
region słynny ze swojego charakte-
rystycznego folkloru, m.in. łowickich  
wycinanek i strojów, a także  
skansenu z zabytkami regionalnej 
architektury. czynny od kwietnia  
do października. 
lowiczturystyczny.eu

5. nieborów i arkadia 
zespół pałacowo-ogrodowy.  
czynny od marca do października.  
nieborow.art.pl

6. Spała 
Miejscowość wypoczynkowa nad  
Pilicą na terenie spalskiego Parku  
krajobrazowego. cały rok.  
www.spala.pl

7-8. zalew Sulejowski, Jeziorsko 
dwa największe zbiorniki wodne  
województwa łódzkiego  
i jego olbrzymia atrakcja  
turystyczno-wypoczynkowa.  
zalew sulejowski to zbiornik wodny  
na rzece Pilicy, położony między  
sulejowem, a smardzewicami,  
oddalony 50km od Łodzi. jeziorsko  
to zbiornik zaporowy na Warcie,  
położony na pograniczu dwóch  
województw – łódzkiego  
i wielkopolskiego. Polecane latem.

9. Góra Kamieńsk 
sztuczne wzgórze o wysokości  
386 m n.p.m. i najwyższe wzniesienie  
w środkowej Polsce. świetne miejsce 
na wypad na narty zimą.  
gorakamiensk.info

ciekaWe miejsca  
WojeWództWa ŁódzkieGo 

10. zamek w Łęczycy 
zamek - siedziba łęczyckiego muzeum  
– został zbudowany przez króla Polski  
kazimierza Wielkiego, najprawdopo-
dobniej w latach 1357-1365. dziś jest 
to miejsce obfitujące w szereg imprez  
odbywających się przez cały rok.  
są to zarówno znane imprezy  
cykliczne o randze międzynarodowej 
(Międzynarodowy turniej rycerski), jak 
również mniejsze, o charakterze  
regionalnym. każdy znajdzie tutaj coś 
ciekawego dla siebie. 
www.muzeumleczyca.pl

11. rogowska Kolej wąskotorowa 
Muzealna kolej wąskotorowa,  
jeżdżąca na trasie: rogów – rawa  
Mazowiecka – biała rawska.  
czynna cały rok.  
www.kolejrogowska.pl
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Lista „to do” w polsce
› zaśpiewać Mazurek dąbrowskiego na 30 piętrze Palacu  
 kultury i nauki w Polsce
› Pożeglować na jednym z 2000 jezior na Mazurach
› Posłuchać hejnału Mariackiego w krakowie
› Poczęstować się rogalami świętomarcińskimi w Poznaniu
› Pogłaskać polskiego żubra w Puszcze białowieskiej
› Policzyć krasnale we Wrocławiu
› Polizać ścianę w kopalni Wieliczka
› znaleźć skarb bałtyckiego morza – bursztyn
› upiec pierniki w muzeum w toruniu
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ciekaWe miejsca W Polsce

warszawa
Warszawa - pełniąca od ponad 400 lat 
rolę stolicy kraju – jest największym  
miastem w Polsce, centrum wydarzeń 
gospodarczych, politycznych i kultural-
nych. symbolem miasta jest widniejąca  
w jej herbie syrenka. Warszawa  
to tętniąca życiem metropolia i jedno-
cześnie miasto o niepowtarzalnej  
historii. głównymi atrakcjami miasta 
są stary rynek z zamkiem królewskim, 
Łazienki królewskie oraz liczne muzea. 
Warto też wjechać na 30. piętro Pałacu 
kultury i nauki, aby ujrzeć wspaniałą 
panoramę miasta.

Trójmiasto
Policentryczna metropolia, która  
obejmuje trzy miasta: gdańsk, gdynię  
i sopot, to jedyna w swoim rodzaju  
atrakcja turystyczna Polski. Położone  
nad zatoką gdańską miasta oferują  

nie tylko zwiedzanie zabytków, ale 
również rozległe piaszczyste plaże  
z najdłuższym nad Morzem bałtyckim 
molo w sopocie. Po drodze  
do trójmiasta odwiedzić można dwa 
inne miasta: toruń, miejsce narodzin 
Mikołaja kopernika oraz stolicę pierni-
ków, a także Malbork ze wspaniale  
zachowanym zamkiem krzyżackim.

dolny Śląsk
dolny śląsk to prawdziwa kopalnia 
atrakcji turystycznych – kraina  
wspaniałych zamków, ciekawych 
miast o pięknej zabudowie i starych  
gór rozciągających się na południu 
regionu. W centrum dolnego śląska 
znajduje się jego stolica – Wrocław. 
Miasto przyciąga urokiem  
zabytkowych kamienic, żywiołowością 
i klimatem wyjątkowego centrum  
europejskiej metropolii.

Kraków
kraków to miasto położone  
w południowej Polsce, nad Wisłą,  
drugie w kraju pod względem liczby  
mieszkańców i powierzchni.  
dawna stolica, miasto koronacyjne  
i nekropolia królów Polski.  
kraków jest najliczniej odwiedzanym 
przez turystów miastem Polski.  
jego największymi atrakcjami są  
zamek królewski na Wawelu  
oraz stary rynek z sukiennicami  
i kościołem Mariackim. W pobliżu  
krakowa znajduje się zabytkowa  
kopalnia soli w Wieliczce.  
godzinę jazdy na zachód od krakowa 
leży oświęcim (auschwitz), były,  
największy z niemieckich nazistowskich  
obozów koncentracyjnych i ośrodków 
zagłady.

Mazury
kraina Wielkich jezior Mazurskich  
znalazła się w ścisłym finale plebiscytu  
„siedem cudów świata”. największą 
atrakcją turystyczną Mazur są jeziora  
tam występujące, w tym największe  
w Polsce śniardwy (113,8 km²)  
i Mamry (105 km²). teren nazywany 
również krainą tysiąca jezior liczy  
w rzeczywistości niemal 2 600 jezior.

Tatry
najwyższe pasmo górskie w łańcuchu 
karpat. najwyższym szczytem Polski  
są leżące w tatrach rysy (2 499 m 
n.p.m.). stolicą regionu jest miasto  
zakopane – centrum góralskiej  
kultury i ośrodek sportów zimowych. 
główną ulicą zakopanego są  
krupówki, gdzie znaleźć można liczne 
restauracje z tradycyjnymi potrawami 
i góralską muzyką.
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Pierogi

okrągłe kawałki cienkiego ciasta,  
nadziewane różnego rodzaju farszem, 
np. mięsem, serem czy owocami  
i zlepiane na pół. najsłynniejsze są te 
z kapustą i grzybami, które podawane  
są w okresie bożego narodzenia.  
Popularnością cieszą się również  
tzw. ruskie pierogi, nadziewane  
farszem z białego sera, ziemniaków  
i skwarków, które jednak w rosji  
nie są podawane.

bigos 

tradycyjna polska potrawa  
z kiszonej kapusty, mięsa i suszonych 
grzybów. Potrawę tę przygotowuje  
się długo, nawet kilka dni, dusząc  
wszystkie składniki. W języku polskim 
istnieje nawet fraza „narobić bigosu”, 
co oznacza „zrobić zamieszanie”.

PoPulaRne Polskie 
PotRaWy

Żurek 

tradycyjna zupa przyrządzana  
na bazie zakwasu z razowej mąki  
żytniej mająca charakterystyczny 
kwaśny smak. W okresie Wielkanocy 
podawana jest z białą kiełbasą  
i jajkiem. ciekawym sposobem  
podania żurku jest wycięcie otworu  
w małym chlebku i wypełnienie  
go zupą.

Piernik

ciemne, aromatyczne ciasto, robione  
m.in. z mąki, jajek i miodu. swój  
intensywny aromat pierniki  
zawdzięczają mieszance przypraw,  
takich jak cynamon, imbir i goździki. 
kojarzone są ze świętami bożego  
narodzenia i często zdobią świąteczną  
choinkę. stolicą pierników jest miasto 
toruń, w którym są tradycyjnie  
wypiekane od wielu lat.
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kalendaRz  
WydaRzeń*

ŁódŹ Polska

więcej aktualnych wydarzeń w Łodzi:
www.plasterlodzki.pl/kalendarz-imprez 
www.lodz.naszemiasto.pl/kalendarz-imprez

Bilety na wydarzenia dostępne na stronach:
www.ticketmaster.pl 
www.eventim.pl 
www.ebilet.pl

*terminy poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

0
1 › koncerty noworoczne 

w teatrze Wielkim  
i Filharmonii Łódzkiej

› Wielka orkiestra 
świątecznej Pomocy

› Puchar świata w skokach 
narciarskich w zakopanem

0
2 › Międzynarodowy Festiwal 

sztuk Przyjemnych  
i nieprzyjemnych

› halowy europejski 
Mityng lekkoatletyczny  
copernicus cup – toruń

0
3 › dotknij teatru

› studencki Przegląd Piosenki 
turystycznej yaPa

› Misteria Paschalia

0
4 › akademickie targi Pracy

› Festiwal nauki, techniki 
i sztuki

› bieg ulicą Piotrkowską

› cracovia Maraton
› lublin jazz Festiwal
› Przegląd Filmowy kino 

na granicy w cieszynie

0
5 › Łódź design Festiwal

› juwenalia
› święto ulicy Piotrkowskiej

› Majówki
› noc Muzeów

0
6 › transatlantyk Festival

› Festiwal Muzyki Filmowej 
w krakowie

› orange Warsaw Festival
0

7 › Festiwal kolorów
› urodziny Łodzi
› kolory Polski

› open’er Festival
› sopot Film Festiwal
› Męskie granie

0
8 › letnia akademia jazzu

› Polówki
› Festiwal dobrego smaku

› Przystanek Woodstock
› Międzynarodowy 

Festiwal chopinowski

0
9 › urbanator days

› Międzynarodowy Festiwal 
komiksu i gier

› Festiwal czterech kultur

› Festiwal Filmowy w gdyni

10

› light Move Festival
› Łódź design Festival

› Festiwal sztuki Faktu 
w toruniu

› conrad Festival w krakowie

11

› explorers Festival
› night of the Proms 

– classic Meets Pop
› Festiwal Mediów 

„człowiek w zagrożeniu”

› Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy camerimage

› święto ulicy św. Marcina 
w Poznaniu

12

› jarmark świąteczny 
na Piotrkowskiej

› koncert orkiestry 
Politechniki Łódzkiej 

› Mikołajki
› jarmark bożonarodzeniowy 

w krakowie i Wrocławiu
› iluminacje świątecznych 

dekoracji w największych 
miastach
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inForMacje 
Praktyczne studia za GRanicą to WsPaniaŁa PRzyGoda!

Pobyt w obcym kraju zawsze wiąże się z dodatkowymi formalnościami,  
o jakie należy zadbać. cudzoziemcy i cudzoziemki studiują na nieco innych  
zasadach niż Polki i Polacy. w związku z czym powinni się dobrze zapoznać  
z obowiązującymi ich przepisami prawa. dotyczy ich także procedura legalizacji 
pobytu na terytorium Polski. Ważne jest również dopilnowanie kwestii  
swojego ubezpieczenia, a także zadbanie o swoje bezpieczeństwo. te i inne 
kwestie podsumowane w tym rozdziale, pomogą w dostosowaniu się do  
warunków w nowym miejscu pobytu.
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zasady studioWania cudzoziemcóW  
i cudzoziemek W Polsce

cudzoziemcy i cudzoziemki mogą  
podejmować i odbywać studia  
na zasadach określonych w ustawie 
prawo o szkolnictwie wyższym:

Jeżeli posiadasz m. in.: 
› zezwolenie na pobyt stały 
 na terytorium Polski 
› obywatelstwo państw członkowskich  
 unii europejskiej 
› kartę Polaka

i  na zasadach 
 obowiązujących  
 obyWateli Polskich

cudzoziemcy i cudzoziemki  
podejmujący naukę (studia) w trybie  
i na warunkach innych niż  
obowiązujące obywateli polskich 
mogą się kształcić:

ii  na zasadach innych   
 niż obowiązujące  
 obywateli polskich

Bez świadczeń  
stypendialnych

Stypendyści

bez odPŁatności: na zasadach  
odPŁatności

Strony polskiej 
(rządu polskiego)

Strony wysyłajacej 
(rządu innego państwa)
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Karta pobytu 
kartę otrzymuje  
cudzoziemiec, który 
uzyskał zezwolenie  
na pobyt czasowy. 
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obywateli i obywatelek 
unii europejskiej

obywatele i obywatelki krajów unii 
europejskiej mogą wjechać do Polski 
na podstawie swojego dokumentu po-
dróży (dowód osobisty, paszport). je-
żeli pobyt na terytorium  
rzeczypospolitej Polskiej jest  
dłuższy niż trzy miesiące, obywatel 
unii europejskiej jest obowiązany za-
rejestrować swój pobyt w Wydziale 
spraw obywatelskich i cudzoziemców 
Łódzkiego urzędu Wojewódzkiego.

obywatele i obywatelki 
państw spoza unii  
europejskiej

wiza

obywatele i obywatelki państw trze-
cich, przed przyjazdem do Polski, mu-
szą otrzymać wizę, którą mogą uzy-
skać w polskim konsulacie  
w swoim kraju.  Wiza uprawnia do 
wjazdu na terytorium rP, przejazdu 
przez to terytorium i pobytu  
na nim w czasie, w celu i na  
warunkach w nim określonych. Wiza 
studencka zazwyczaj ważna jest przez 
okres jednego roku.

leGalizacja  
Pobytu

KarTa poBYTU

kartę pobytu otrzymują  
cudzoziemiec lub cudzoziemka, któ-
rzy uzyskali zezwolenie na pobyt 
czasowy. karta pobytu w okresie 
swojej ważności potwierdza  
tożsamość cudzoziemca podczas 
jego pobytu na terytorium  
rzeczypospolitej Polskiej oraz  
uprawnia go, wraz z dokumentem  
podróży, do wielokrotnego  
przekraczania granicy bez  
konieczności uzyskania wizy. 

zezwolenia na pobyt czasowy  
udziela się cudzoziemcowi lub  
cudzoziemce na ich wniosek, jeżeli 
spełniają wymogi określone ze  
względu na deklarowany cel pobytu,  
a okoliczności, które są podstawą 
ubiegania się o to zezwolenie,  

uzasadniają ich pobyt na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące. Pierwszego  
zezwolenia udziela się na okres 
15 miesięcy.

złożenie wniosku powinno nastąpić 
nie później niż w ostatnim dniu  
legalnego pobytu cudzoziemca  
na terytorium Polski. 

cudzoziemcowi lub cudzoziemce moż-
na odmówić udzielenia kolejnego ze-
zwolenia lub cofnąć wydanie kolejne-
go, gdy nie zaliczyli roku studiów  
w określonym terminie. rektor uczel-
ni niezwłocznie zawiadamia pisemnie 
wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi 
lub cudzoziemce zezwolenia na pobyt 
czasowy, o skreśleniu ich z listy  
studentów, a także o niezaliczeniu 
roku studiów w określonym terminie.

dokument podróży
obywatele krajów unii  
europejskiej mogą wjechać 
do Polski na podstawie  
swojego dokumentu podróży.
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Wymagane dokumenty 
dla karty pobytu:
› wypełniony wniosek oraz jego 
 kserokopia 
› cztery fotografie 
› kserokopia ważnego dokumentu 
 podróży 
› dokument potwierdzający 
 posiadanie zapewnionego miejsca   
 zamieszkania  
› dokumenty potwierdzające posiada - 
 nie ubezpieczenia zdrowotnego  
› dokumenty potwierdzające 
 posiadanie wystarczających  
 środków finansowych na pokrycie   
 kosztów nauki, utrzymania,  
 zakwaterowania i powrotu do kraju 
› zaświadczenie o przyjęciu 
 cudzoziemca lub cudzoziemki  
 na studia/ 
 kontynuowaniu studiów

zameldowanie na pobyt czasowy  
należy zgłosić w urzędzie miasta,  
na obszarze którego cudzoziemiec lub 
cudzoziemka bedą mieszkać. usługa 
zameldowania jest bezpłatna. opłata 
za wydanie zaświadczenia o zameldo-
waniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

więcej informacji:  
 
Urząd Miasta Łodzi 
al. Politechniki 32, 90-001 Łódź 
tel.: 42 638 56 14 
www.ulm.lodz.pl 
www.obywatel.gov.pl

nie można przebywać  
w Polsce dłużej, niż  
wynika to z dokumentu, 
który potwierdza prawo 
pobytu w Polsce.
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korzyści posiadania  
zezwolenina na pobyt 
czasowy dla studenta 
lub studentki:
› wielokrotne przekraczenie granicy   
 bez konieczności posiadania wizy 
› praca bez dodatkowego zezwolenia   
 (dotyczy studentów i studentek  
 stacjonarnych) 
› swobodne podróżowanie w strefie   
 schengen (przez okres  
 nieprzekraczający 3 miesięcy  
 w okresie 6-miesięcznym)

więcej informacji: 
Łódzki Urząd wojewódzki,  
wydział Spraw obywatelskich  
i cudzoziemców 
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź 
tel.: +48 42 664 17 04 
e-mail: so@lodz.uw.gov.pl 
www.paszporty.lodzkie.eu

urzędnik lub urzędniczka  
zamelduje od razu po 
otrzymaniu zgłoszenia. W celu 
otrzymania potwierdzenia  
zameldowania, należy złożyć 
wniosek o zaświadczenie  
o zameldowaniu na pobyt cza-
sowy.

zameldoWanie

jest to oficjalne określenie adresu,  
pod którym na stałe lub czasowo 
przebywa dana osoba.

jeżeli cudzoziemiec przebywa  
w Polsce dłużej niż:

› 3 miesiące (ue, eFta, szwajcaria)
› 30 dni (pozostali cudzoziemcy 
 i cudzoziemki) i planuje powrót do   
 kraju, w którym mieszka na stałe, 
  musi się zameldować na pobyt 
 czasowy.

kiedy
najpóźniej w 30 dniu* 
najpóźniej w 4. dniu**
licząc od dnia przybycia do miejsca 
pobytu czasowego w Polsce
*ue, eFta, szwajcaria   

**pozostali cudzoziemcy 

co należy przygotować
› formularz zgłoszenia pobytu 
 czasowego 
› zaświadczenie z akademika, 
 potwierdzające zakwaterowanie  
 lub, jeśli wynajmujesz mieszkanie  
 - umowa najmu 
› dokument tożsamości (dokument   
 podróży, paszport z wizą lub kartę   
 pobytu)

przydatne linki:
www.migrant.info.pl 
www.udsc.gov.pl
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Pesel
rejestr peSeL jest centralnym  
zbiorem danych osobowych.

jest prowadzony przez ministra  
właściwego do spraw informatyzacji. 

W rejestrze Pesel gromadzone są 
dane obywateli i obywatelek  
polskich oraz cudzoziemców  
i cudzoziemek zamieszkujących  
w Polsce i dokonujących  
zameldowania na pobyt stały  
lub czasowy.  
jedynie cudzoziemcy i cudzoziemki 
planujący krótkotrwałe pobyty  
niewymagające meldunku (gdy  
pobyt na terenie rP nie przekracza 
30 dni), są wyłączeni z tej regulacji. 
rejestracji danych w rejestrze Pesel 
dokonuje urząd miasta, właściwy do 
zameldowania cudzoziemca.  
Podstawą rejestracji danych  
cudzoziemca stanowi ważny  
dokument podróży lub inny  
dokument potwierdzający jego  
tożsamość i obywatelstwo.

zakwaterowanie
akademik: 450,00 zł 
wynajem mieszkania (pokoju):  
900,00 zł

produkty spożywcze
700 zł

chleb: 3,00 zł 
masło: 8,00 zł/200g 
mleko: 3,00 zł 
ser żółty: 20,00 zł/kg 
szynka: 25,00 zł/kg 
jajka: 0,70 zł/szt 
ziemniaki: 2,50/kg 
pomidory: 4,00 – 8,00 zł/kg*** 
jabłka: 2,00 – 5 zł/kg*** 
pierś z kurczaka: 18,00 zł/kg 
cukier: 3,00 zł/kg 
kawa: 8,00 zł/250g 
herbata: 4 zł/opakowanie 20 torebek 
piwo (0,5 l): 3,00 zł (sklep), 10,00 zł (pub)

obiad w stołówce
20,00 zł

Telefon na kartę + internet
30,00 zł/m-c

Kosmetyki i środki czystości 
50,00 zł/m-c
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PRzykŁadoWy  
miesięczny  
kosztoRys**

cudzoziemiec lub  
cudzoziemka studiujący  
w Polsce są zobowiąza-
ni do posiadania numeru 
peSeL.

Praca
cudzoziemcy i cudzoziemki, którzy 
mogą podejmować pracę w polsce  
bez zezwolenia:

› obywatele i obywatelki unii 
 europejskiej 
› posiadacze i posiadaczki zezwolenia  
 na pobyt stały 
› posiadacze i posiadaczki ważnej 
 karty  Polaka 
› absolwenci i absolwentki polskiej   
 uczelni wyższej 
› studenci i studentki studiów 
 stacjonarnych (przebywający  
 w Polsce na podstawie wizy lub  
 zezwolenia na pobyt czasowy)

W innym przypadku cudzoziemiec  
lub cudzoziemka są uprawnieni  
do wykonywania pracy na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli  
posiada zezwolenie na pracę.

Transport 
migawka MPk, cena ulgowa:  
45,00 zł/m-c

taxi do centrum miasta: 25,00 zł

Karnet sportowy 
120,00 zł

razem ≈ 1700 zł

** ceny podane w przybliżonej kwocie
*** cena uzależniona od sezonu
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Biuro ds. osób  
niepełnosprawnych 
politechniki Łódzkiej
biuro stwarza warunki, by każdy, 
niezależnie od schorzenia, mógł  
studiować w pełnym komforcie.

potrzebujesz wsparcia?
odwiedź: www.bon.p.lodz.pl
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nnW i oc
ubezpieczenia od następstw  
nieszczęśliwych wypadków  
i od odpowiedzialności cywilnej  
opłacane są przez studenta  
lub studentkę w uczelni. 

więcej informacji: 
www.fundacja.p.lodz.pl

zdrowotne
ubezpieczenie w razie zachorowania 
itp. by móc korzystać z takiego  
ubezpieczenia, należy opłacać składki  
wynikające z umowy ubezpieczeniowej

obywatel lub obywatelka państwa 

ue/eFta

muszą posiadać europejską kartę  
ubezpieczenia zdrowotnego (ekuz)

koszty ich leczenia pokrywa  
narodowy Fundusz zdrowia.

obywatel lub obywatelka państwa 

spoza ue/eFt

muszą posiadać polisę ubezpieczenia 
zdrowotnego (min. 30 000 euro)  

ubezPieczenia

ważną przez okres planowanego  
pobytu w Polsce, pokrywającego  
wydatki związane z leczeniem w Polsce.  
za korzystanie z opieki zdrowotnej 
płaci firma ubezpieczeniowa.

obywatel lub obywatelka państwa 
spoza ue/eFta również mogą  
skorzystać z ubezpieczenia  
zdrowotnego w narodowym Funduszu 
zdrowia. W tym celu należy złożyć  
odpowiedni wniosek do nFz we  
właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania wojewódzkim oddziale 
nFz. 

aby zawrzeć taką umowę należy  
dostarczyć do nFz:

› wniosek o objęcie ubezpieczeniem   
 zdrowotnym 
› aktualne zaświadczenie o statusie   
 studenta 
› informację o miejscu zamieszkania
› paszport
› kartę Polaka (jeśli cudzoziemiec ją   
 posiada)*

*uWaga! składki na ubezpieczenie 
zdrowotne osób uznanych za osoby 
pochodzenia polskiego lub posiadające  
ważną kartę Polaka, opłaca szkoła 
wyższa, w której osoby te odbywają 
studia.

nFz
narodowy Fundusz zdrowia

Państwowa instytucja, która finansuje  
świadczenia opieki zdrowotnej ze 
składek płaconych przez osoby  
ubezpieczone w nFz (osoby  
ubezpieczone płacą składkę do nFz,  
a za to uzyskują bezpłatną opiekę 
zdrowotną). 

wysokość miesięcznej składki 
wynosi 46,80 zł. 

składka za każdy miesiąc kalendarzowy  
opłacana jest w terminie do 15. dnia 
następnego miesiąca za miesiąc po-
przedni (np. za styczeń do 15. lutego). 

Po zawarciu umowy z nFz należy 
udać się do oddziału lub inspektoratu  
zakładu ubezpieczeń społecznych 
(zus), gdzie składa się druk zus zza.

zus
zakład Ubezpieczeń Społecznych

jest państwową jednostką organiza-
cyjną posiadającą osobowość prawną, 
zajmującą się gromadzeniem składek 

na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne oraz dystrybucją  
świadczeń (np.emerytur, rent, zasiłków 
chorobowych lub macierzyńskich)  
w wysokości i na zasadach ustalonych 
w obowiązujących przepisach.

osoby ubezpieczone w:

nFz - prawo do świadczeń ustaje  
wraz z rozwiązaniem umowy z nFz  
lub po 30 dniach zaległości  
w opłacaniu składek.

innym zakładzie - zawarta z tą firmą 
umowa określa, kiedy kończy się  
prawo do świadczeń.

PRyWatne  
ubezPieczenie  
zdRoWotne
ubezpieczenie zdrowotne można  
również wykupić u prywatnego  
ubezpieczyciela. Polisę ubezpieczeniową 
zazwyczaj wykupuje się na pewien 
okres, najczęściej na rok. zasady  
korzystania z opieki zdrowotnej są 
wówczas inne - za wizytę u lekarza 
wnosi się opłatę, a poniesione koszty 
refundowane są przez ubezpieczyciela 
na podstawie wystawionej przez  
przychodnię faktury.

 

przydatne linki: 
www.nfz.gov.pl 
www.mz.gov.pl
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i. Uznanie zagranicznego 
   świadectwa w celu  
   ubiegania się o przyjęcie   
   na studia pierwszego   
   stopnia lub jednolite studia  
   magisterskie w polsce 

Uznanie zagranicznego świadectwa  
za równoważne z odpowiednim  
świadectwem polskim następuje:

1.  z mocy prawa, czyli bez 
  poświadczania przez inne instytucje  
  lub organy na terenie Polski

2. W wyniku postępowania 
  administracyjnego kuratora oświaty  
  (tzw. nostryfikacja)

uznanie  
zaGRaniczneGo  
śWiadectWa 

rodzaje świadectw, które uznaje się  
w polsce z mocy prawa:

› Świadectwa ukończenia szkół 
 średnich uzyskane w systemach   
 oświaty państw ue, eog oraz oecd,  
 które uprawniają do ubiegania się   
 o przyjęcie na studia wyższe  
 w państwie, w którego systemie   
 edukacji zostały wydane*. 

› dyplomy iB (international 
 Baccalaureate) wydane przez 
 organizację international      
 baccalaureate organization  
 w genewie;

› dyplomy eB (european 
  Baccalaureate) wydane przez 
  szkoły europejskie, zgodnie  
  z konwencją o statucie szkół  
  europejskich, sporządzoną  
  w luksemburgu dnia 21 czerwca  
  1994 r.;

› Świadectwa objęte umowami 
  międzynarodowymi – dotyczy 
  to świadectw wydanych m. in.  
  na ukrainie i na białorusi

niewymienione wyżej świadectwa  
muszą zostać uznane za równoważne 
z odpowiednim świadectwem polskim 
w drodze postępowania administracyj-
nego kuratora oświaty. nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw 
maturalnych dokonują wojewódzkie 
kuratoria oświaty właściwe ze  
względu na miejsce zamieszkania  
osoby ubiegającej się o nostryfikację,  
a w przypadku jego braku, właściwe 
ze względu na siedzibę instytucji,  
w której zamierza przedłożyć  
świadectwo.
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dotyczy to świadectw maturalnych  
uzyskanych w następujących  
państwach: 

australia, austria, belgia, bułgaria, 
chile, chorwacja, cypr, czechy,  
dania, estonia, Finlandia, Francja, 
grecja, hiszpania, irlandia, islandia, 
izrael, japonia, kanada, korea,  
lichtenstein, litwa, luksemburg, 
Łotwa, Malta, Meksyk, niderlandy, 
niemcy, norwegia, nowa zelandia, 
Portugalia, rumunia, słowacja,  
słowenia, szwajcaria, szwecja,  
turcja, usa, Węgry, Wielka brytania,  
Włochy;

rodzaje świadectw, które 
uznaje się w Polsce z mocy 
prawa to m. in. dyplomy iB 
(international Baccalaureate)

› 

rodzaje świadectw, które 
uznaje się w Polsce z mocy 
prawa to również mi,n.  
Świadectwa objęte umowami  
międzynarodowymi – dotyczy 
to świadectw wydanych m. in.  
na ukrainie i na białorusi. 
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uznanie  
zaGRaniczneGo  
dyPlomu

dokumenty potrzebne do nostryfikacji 
w Kuratorium oświaty:

›  zalegalizowane lub opatrzone 
 apostille świadectwo ukończenia 
 szkoły średniej wraz z wykazem ocen

›  informacja, że dane świadectwo 
 upoważnia do podejmowania  
 studiów wyższych w kraju wydania  
 dokumentu 

›  tłumaczenie przysięgłe świadectwa 
 i wykazu ocen na język polski

›  dokument tożsamości

więcej informacji: 
kuratorium oświaty w Łodzi 
kościuszki 120a, 90-446 Łódź 
tel.: +48 42 636 61 30 
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl 
www.kuratorium.lodz.pl

nostryfikacja świadectwa 
powinna być dokonana  
przed końcem pierwszego  
semestru studiów.

ii. Uznanie zagranicznego 
dyplomu w celu ubiegania się 
o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia, studia podyplomowe, 
studia trzeciego stopnia  
lub otwarcie przewodu  
doktorskiego w polsce

jeżeli dyplom cudzoziemca lub  
cudzoziemki uprawnia do kontynu-
acji kształcenia na studiach wyższego 
stopnia lub otwarcia przewodu  
doktorskiego w państwie, w którego 
systemie szkolnictwa wyższego dzia-
ła uczelnia, która ten dyplom wydała, 
uprawnia on również do kontynuacji 
kształcenia 
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PodstaWoWe zasady  
bezPieczeństWa  
W Polsce:

› przechodź przez ulicę tylko 
 na pasach i na zielonym świetle.

› nie spożywaj alkoholu w miejscach  
 publicznych.

› nie kieruj pojazdami (samochód, 
 rower) pod wpływem alkoholu  
 (w Polsce dopuszczalne  
 jest kierowanie pojazdami  
 mechanicznym, jeżeli stężenie  
 alkoholu we krwi jest niższe  
 niż 0,2 promila).

› W klubie czy na imprezie nie 
 zostawiaj swojego drinka bez 
 uwagi – ktoś mógłby czegoś tam  
 dosypać.

› nie pal papierosów w miejscach 
 publicznych, oprócz stref do tego   
 przeznaczonych.

› za jazdę bez biletu otrzymasz 
 mandat.

› Unikaj chodzenia po zmroku 
 w miejscach niebezpiecznych  
 (park, zaciemniona uliczka).

› poruszaj się rowerem tylko 
 po ścieżkach rowerowych,  
 a w przypadku braku ścieżki  
 - poboczem ulicy; przeprowadź rower  
 przez przejście dla pieszych, chyba  
 że na jezdni jest oznakowanie  
 poziome dające możliwość przejazdu  
 rowerem przez ulicę.

› pamiętaj! w Polsce istnieje zakaz   
 produkcji, sprzedaży i spożycia  
 narkotyków, w tym marihuany!

› Używaj legalnego oprogramowania   
 twojego komputera.

› zwracaj szczególną uwagę na siebie
 w zatłoczonych miejscach (ulica,   
 klub, koncert), pilnuj swoich rzeczy,  
 szczególnie dokumentów i pieniędzy;  
 kiedy opuszczasz swój pokój  
 w akademiku, zamykaj go na klucz.

› noś przy sobie dokument 
 tożsamości.

TeLeFonY aLarMowe:

112 - ogólny
999 - pogotowie ratunkowe
998 - straż pożarna
997 – policja

!

na odpowiednim poziomie (studiach 
drugiego stopnia, studiach podyplo-
mowych lub studiach doktoranckich) 
lub otwarcia przewodu doktorskiego 
w Polsce. zagraniczny dyplom może 
uprawniać do dalszego kształcenia 
w Polsce także na podstawie umowy 
międzynarodowej.

jeżeli dyplom cudzoziemca lub  
cudzoziemki nie daje bezpośredniego 
dostępu do studiów wyższego  
stopnia w kraju jego uzyskania,  
a mimo to chcą oni kontynuować 
kształcenie w Polsce, wtedy przed 
podjęciem studiów muszą poddać 
swój dyplom procedurze nostryfikacji.
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sŁoWniczek

typowe  
łódzkie słowa:
MiGawKa 
bilet okresowy na przejazdy  
komunikacją miejską

KrańcówKa 
pętla, przystanek końcowy linii  
komunikacji tramwajowej lub  
autobusowej

GaLancie 
dobrze, dużo, ładnie

LaSKa - dziewczyna

KoLeŚ - chłopak

FaceT - mężczyzna

STarY, KUMpeL - kolega

GoŚć, GoŚciówa - osoba

KaSa, HaJS, ForSa - pieniądze

dYcHa - 10 zł

SpoKo - fajnie, dobrze

SieMa/SieManKo - cześć

nara/narKa - na razie, do zobaczenia

KawaLerKa - jednopokojowe 
mieszkanie

doMówKa - impreza u kogoś 
w mieszkaniu

na cHacie - w domu, w mieszkaniu

poLiBUda - politechnika

UniwereK - uniwersytet

KoŁo/KoLoS - kolokwium

zerówKa - egzamin zerowy, 
odbywany przed pierwszym terminem 
egzaminu z przedmiotu

SprawKo - sprawozdanie

LaBY - laboratoria

weJŚciówKa - krótki test 
sprawdzający wiedzę studenta,  
umożliwiający wstęp na zajęcia,  
np. laboratoria

JUwenaLia - coroczne święto 
studentów

pięTrówKa - impreza na piętrze 
w akademiku

KorKi - korepetycje z przedmiotu

Ferie - wakacje zimowe

ŚciąGa - nieformalny i nielegalny 
dokument, podający w sposób  
skrócony informacje na jakiś temat, 
tworzony przez studenta. 

STo LaT 
sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam /x3 
niech żyje nam!

GraTULUJe 
z okazji sukcesu

pozdrawiaM 
na końcu maila, rozmowy telefoniczej

wSzYSTKieGo naJLepSzeGo 
na urodziny

weSoŁYcH ŚwiąT 
z okazji świąt bożego narodzenia  
lub Wielkanocy

SzczęŚLiweGo noweGo roKU
z okazji nowego roku

slang na co dzień:

slang na uczelni:

Rodzaje życzeń:
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notatki
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