
KOMUNIKAT PROREKTORA DS. STUDENTÓW  

KS. DR HAB. ANDRZEJA KICIŃSKIEGO, PROF. KUL  

Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.  

DOTYCZĄCY FORMY I SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA ORAZ 

ZASAD ICH PRZYZNAWANIA. 

 

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (UWAGA: nie dotyczy Szkoły Doktorskiej) i dotyczy: 

 

I. formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych 

oraz zapomogę, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla Katolickiego Uniwersytety 

Lubelskiego Jana Pawła II zwanego dalej „Regulaminem” 

oraz zasad przyznawania:  

II. zapomóg 

III. stypendium socjalnego 

IV. stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania ww. świadczeń wynikają z wejścia w życie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U poz. 695), zwanej dalej „Ustawą”.  

 

I. Sposobu składania wniosków  

 

Zgodnie z art 79 ust. 3 Ustawy do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wnioski o stypendium socjalne, stypendium 

dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium rektora) mogą być składane w formie i w sposób 

określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie.  

 

Na tej podstawie dopuszcza się składanie wniosków o przyznanie świadczeń oraz pozostałych dokumentów 

w formie elektronicznej z adresu elektronicznej poczty uniwersyteckiej (wyłącznie przez e-kul – poczta 

elektroniczna z końcówką @kul.pl) oraz za pomocą operatora pocztowego.  

 

W przypadku osób, które złożą wniosek za pomocą elektronicznej poczty kulowskiej (skan dokumentów) 

zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie 

wniosku i załączników) do Działu Studenckich Spraw Socjalnych. W przypadku wniosków niekompletnych 

wezwania do uzupełniania dokumentacji przesyłane są na adres elektronicznej poczty uniwersyteckiej, które 

wymaga dokonania potwierdzenia odbioru. 

 

Skan wniosku o przyznanie świadczenia w formacie PDF należy wysłać (wraz z wymaganymi załącznikami) 

wyłącznie na adres mailowy: dss-kul@kul.pl  

 

Komunikacja w sprawach stypendialnych musi być prowadzona z adresu elektronicznej poczty 

uniwersyteckiej. Wnioski przesłane z adresów mailowych poczty elektronicznej pozauniwersyteckich uważa 

się za niezłożone. 

Przesłanie wniosku w powyższy sposób wszczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.  

 

Terminy wnioskowania o ww. świadczenia określa § 2 ust. 4-6 Regulaminu.  

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
mailto:dss-kul@kul.pl


Aby zachować prawo do wyrównania za dany miesiąc w przypadku stypendium socjalnego, należy na 

wskazany adres wysłać w terminie maila z PDF-em wniosku. Załączniki do wniosku można przesłać od razu 

lub dosłać w terminie ustalonym z osobą zajmującą się rozpatrzeniem danego wniosku.  

 

II. Zapomoga 

 

Zgodnie z art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonym na mocy art. 63 

pkt 3 Ustawy) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w 

art. 86 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana przez rektora. Przepisów k.p.a. i art. 92 ust. 2 nie stosuje się. 

Analogiczny przepis wprowadzono w przypadku uczestników studiów doktoranckich (zob. art. 60 pkt 10 

Ustawy).  

 

Na tej podstawie Rektor KUL upoważnił Prorektora ds. studentów do rozpatrywania wniosków o zapomogi 

studentów i doktorantów, ale aby zachować udział studentów i doktorantów w przyznawaniu zapomóg mimo 

zawieszenia działania Komisji z mocy Ustawy, Komisja nadal będzie opiniować wnioski.  

 

Wzory wniosków o zapomogi pozostają bez zmiany. 

 

Kiedy można wnioskować o zapomogę: 

 

Podstawą do przyznania zapomogi zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest znalezienie 

się studenta lub doktoranta przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Sytuacje związane z utratą dochodów 

na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 mogą być podstawą do otrzymania zapomogi – 

przyznaje się ją osobom, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (student/doktorant lub 

członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców).  

 

Niewłaściwym jest dopuszczenie przyznania zapomogi „z góry” z powodu powołania się na wprowadzenie 

stanu epidemii lub po prostu koronawirusa. Oznacza to, że za podstawę przyznania tego świadczenia uznaje 

się utratę źródła dochodu, nie zaś sam fakt wystąpienia stanu epidemii. W konsekwencji każdy wniosek 

podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta. Ze względu na typ tego 

świadczenia wnioski będą rozpatrywane wielokontekstowo. 

 

Jak uzasadnić i udokumentować wniosek: 

 

Zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL wnioskodawca musi udokumentować ww. sytuację oraz 

wykazać, że spowodowała ona przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej powodującej 

kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Konieczne jest również przedstawienie dokumentów 

umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego rodziny w celu określenia wysokości 

zapomogi.  

 

Powyższa sytuacja zgodnie z Regulaminem świadczeń KUL wymaga udokumentowania stosownymi 

zaświadczeniami. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z 

wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być m.in. umowa z 

pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o 

braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora 

Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła 

dochodu, itp. Przy czym przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszystkie dochody rodziny oraz stypendia 

otrzymywane przez studenta lub doktoranta w KUL. 

 



W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na adres mailowy 

elektronicznej poczty kulowskiej informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w wyznaczonym 

terminie, sprawę załatwia się odmownie. W związku z wyłączeniem, z mocy Ustawy, stosowania k.p.a. 

Prorektor ds. studentów wydaje rozstrzygnięcie, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

Zmiany w dotychczasowych przepisach: 

 

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.): 

1) zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania 

zapomóg studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, 

którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 72 miesiące, mogą otrzymać zapomogę; 

2) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniosła limit dwóch zapomóg, które 

można otrzymać w danym roku akademickim (zob. art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce) – tym samym można otrzymać trzy i więcej zapomogi w bieżącym roku 

akademickim, 

 

Uprawnienie cudzoziemców do otrzymywania zapomogi: 

 

Zapomogę mogą otrzymać również cudzoziemcy wskazani w § 4 ust. 2 Regulaminu świadczeń KUL. 

 

III. Stypendium socjalne  

 

Dokumentowanie dochodu i sytuacji materialnej: 

Do wniosku o stypendium socjalne konieczne jest załączenie dokumentów poświadczających wysokość 

dochodu rodziny zgodnie z ustalonym „Sposobem dokumentowania sytuacji materialnej”- załącznik nr 10 do  

zarządzenia Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych z dnia 10.06.2019 r., nr ROP-0104-

1/19 (Monitor KUL poz.289/2019). Nie można rozpatrzyć wniosku o stypendium socjalne bez dokumentów 

potwierdzających wysokość dochodu. Wnioski o zaświadczenia o wysokości dochodu można składać przez 

skrzynki podawcze urzędów. Założenie konta w ePUAP i Profilu Zaufanego możliwe jest bez wychodzenia z 

domu, o ile ma się dostęp do bankowości elektronicznej.  

 

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach: 

 

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):  

 

1) zawieszenie do dnia 30 września 2020 r. obowiązku przedstawiania zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (zob. art. 79 ust. 4 Ustawy) 

– tym samym osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać 

zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w 

rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Nadal jednak obowiązuje § 14 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, 

zgodnie z którym znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej jest jednym z obligatoryjnych 

warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 

podstawy naliczania stypendium (w roku akademickim 2019/2020 - 1 051 zł na osobę w rodzinie); 



2) zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania 

stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym 

studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium socjalne; 

3) zmodyfikowała definicję dochodu utraconego – uwzględniając spadek dochodów wywołany COVID-

19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie 

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w 

rozumieniu tej ustawy. 

 

Tym samym bardzo ważne jest, by poinformować pracownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych o 

wszystkich zmianach w dochodach rodziny, szczególnie tych, które miały miejsce w ostatnim czasie i 

przedstawić potwierdzające je dokumenty. Umożliwi to pracownikowi Działu poprawne obliczenie dochodu 

na osobę w rodzinie.  

 

 

IV. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

Ustawa wprowadziła zmiany również w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, które mają 

zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. dnia 18 

kwietnia 2020 r.). Do dnia 30 września 2020 r. zawiesiła stosowanie przepisu ograniczającego prawo do 

otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym 

samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium dla 

osób niepełnosprawnych.  

 

Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas 

określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia 

w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 

wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

 

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 

wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

Tym samym osoby, których ważność orzeczenia upływa w terminach wskazanych powyżej powinny złożyć 

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, przy czym  jeśli ważność orzeczenia 

upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wniosku należy przedłożyć 

potwierdzenie złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. 

 

 

 



 

Pytania: 

Szczegółowe pytania dotyczące do konkretnych sytuacji należy kierować na adres: dss-kul@kul.pl (studenci 

i doktoranci). 

 

V. Akty prawne o których mowa w Komunikacie 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 

4. Regulamin świadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

 

 

Prorektor ds. studentów 

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 

 


